อากรแสตมป์
20 บาท

หน ังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Revenue Stamp

Proxy (Form C.)

่ มาด้วย 11
สิง่ ทีส
่ ง
Enclosure No.11

20 Baht

เขียนที่
เลขทะเบียนผู ้ถือหุ ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

Written at
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ข ้าพเจ ้า
We
สํานักงานตัง้ อยูท
่ ี่
Office Address
ในฐานะผู ้ประกอบธุรกิจเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให ้กับ
as the Custodian for
่ ั จําก ัด (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”)
ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท ซีเอ็ดยูเคชน
who is a shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)

(2)

้ รวม
โดยถือหุ ้นจํานวนทัง้ สิน
holding the total number of

หุ ้น
และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows.



หุ ้นสามัญ
Ordinary share

หุ ้น
ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes



หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
Preferred share

หุ ้น
ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให ้ / Hereby appoint
(ผู ้ถือหุ ้นสามารถแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะได ้ 3 คน โดยผู ้รับมอบฉั นทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านัน
้ ทีจ
่ ะเป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้า
่ กรรมการอิสระหรือ
ร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นีผ
้ ู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระหรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได ้ โดยกาเครือ
่ งหมาย  หน ้าชือ
เลขานุการของบริษัทฯทีป
่ รากฏข ้างท ้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the
Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating  in the boxes in front
of their names listed below.)



นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์ / Mr. Somboon Chinsawananon กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 64 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 37/78 หมูบ
่ ้าน เสรีวล
ิ ล่า ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 37/78 Serivilla Srinakharin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

หรือ/or



นายสาโรช ลํ้าเลิศประเสริฐกุล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 51 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 1213/88 ซอย ลาดพร ้าว 94 ถนนลาดพร ้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ/or



นายประวิทย์ ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 57 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 333/42 หมูบ
่ ้านไม ้ล ้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

หรือ/or



นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 36 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 342/26 หมูบ
่ ้านพฤกษ์ ภริ มย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร ้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230

หรือ/or



นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ / Mr. Vorasit Pokachaiyapat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 50 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 67/1 Soi Charoenchai, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Klongtoey, Bangkok 10110

หรือ/or



นายวิบล
ู ย์ศักดิ์ อุดมวนิช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 59 ปี / Years
อยูบ
่ ้านเลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400

หรือ/or



่ / Name _________________________ อายุ / Age _____ ปี / year อยูบ
ชือ
่ ้านเลขที่ / residing at ________________
ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________
อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province _____________ รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code ________

หรือ/or



่ / Name _________________________ อายุ / Age _____ ปี / year อยูบ
ชือ
่ ้านเลขที่ / residing at ________________
ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________
อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province _____________ รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code ________

หรือ/or



่ / Name _________________________ อายุ / Age _____ ปี / year อยูบ
ชือ
่ ้านเลขที่ / residing at ________________
ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________
อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province _____________ รหัสไปรษณีย ์ / Postal Code ________

เพือ
่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึง่ พิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล
่ งทะเบียนในว ันประชุม
Please convenience in the registration, Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.
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คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้า เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี
้ 9 อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม C ชัน
กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on
my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2014 (B.E.) to be held on Thursday April 24, 2014 at 02.00 p.m. at the
conference room C on 9th floor TCIF tower Building on Bangna-Trad Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as
the Meeting may be adjourned.
(3)

ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนได ้ /
 มอบฉั นทะตามจํานวนหุ ้นทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสท
authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held
 มอบฉั นทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
 หุ ้นสามัญ
หุ ้น
ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
 หุ ้นบุรมิ สิทธิ
หุ ้น
ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ทัง้ หมด / Total voting right

(4)

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง / votes

ข ้าพเจ ้าขอมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.

วาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมใหญ่สาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2556 เมือ
่ ว ันที่ 25 เมษายน 2556

Agenda No. 1

To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2013 held on April 25, 2013.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 2
Agenda No. 2

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาร ับทราบผลการดําเนินงานของบริษ ัทฯ ในรอบปี บ ัญชี 2556 ร ับรองรายงานประจําปี 2556 และร ับรองรายงาน
ของคณะกรรมการบริษท
ั ฯ ประจําปี 2556
To consider and approve the Company’s Performance for the year 2013, the Company’s Annual Report
of 2013 and the Board of Director’s Meeting Report of 2013.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 3
Agenda No. 3

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาอนุม ัติและร ับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนของบริษ ัทฯ และงบ
้ สุดว ันเดียวก ัน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส
กระแสเงินสด สิน
้ อบบ ัญชีประจําปี 2013
To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2013, the
Income Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2013.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 4
Agenda No. 4

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ํ หร ับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 และพิจารณาจ ัดสรรกําไรสุทธิเป็นสํารองตามกฎหมาย
พิจารณาอนุม ัติจา
่ ยปันผล สา
To consider the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2013, and to consider the
allocation of retained earnings to increase the legal reserve




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 5
Agenda No. 5

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และกรรมการทีม
่ าจากต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หุน
้
To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation,
and the new directors from shareholder representative.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.



การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / Election of all directors

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree
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เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes



การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:
1. นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ / Mr. Vorasit Pokachaiyapat

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

3. นายไพรัช สิฎฐกุล / Mr. Phairat Sittakul

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

4. นางจิราภรณ์ รุง่ ศรีทอง / Mrs. Jiraporn Rungsrithong

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

5. นายระฟ้ า ดํารงชัยธรรม / Mr. Rafah Dumrongchaitum

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 6
Agenda No. 6

เสียง/votes

พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2557
To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2014.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 7
Agenda No. 7

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ํ หร ับปี 2557
พิจารณาอนุม ัติคา
่ ตอบแทนกรรมการ สา
To consider the Directors’ remuneration for the year 2014.




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree
วาระที่ 8
Agenda No. 8

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
To consider other businesses (if any).




ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to
consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉั นทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือมอบฉั นทะนี้ ให ้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้องและไม่ถอ
ื เป็ น
การลงคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is
deemed invalid and not the shareholder’s voting.

(6)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ของผู ้รับมอบฉั นทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
________________________________

(7)

ั เจน หรือในกรณีทท
ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
ิ ธิพจ
เรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณา
และลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร / In case we have not specified our voting intention in any agenda or not clearly
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉั นทะได ้กระทําไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุในหนั งสือมอบฉั นทะ ให ้ถือเสมือนว่า
ข ้าพเจ ้าได ้กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance
to our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed
(
ลงนาม / Signed

ผู ้มอบฉั นทะ / Grantor
(

ลงนาม / Signed
(

)

ลงนาม / Signed
(
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ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
)
ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
)
ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
1.

่ ในทะเบียนเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝาก
หนังสือมอบฉั นทะแบบ ค. นี้ ใช ้เฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นทีป
่ รากฏชือ
และดูแลหุ ้นให ้เท่านั น
้ / Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign
shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.

2.

หลักฐานทีต
่ ้องแนบพร ้อมกับหนั งสือมอบฉั นทะ คือ / Documents required are
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียนเป็ นผู ้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉั นทะแทน / Evidence stating authorization from the
shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
(2) หนั งสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะแทนได ้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed
on the Proxy Form is a licensed Custodian.

3.

ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบ
ฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at
the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4.

วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.

5.

ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้มอบฉั นทะสามารถระบุเ พิม
่ เติมได ้ในใบประจํ าต่อแบบหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ค.
ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached
supplemental proxy form C.

6.

กรณีหากมีข ้อกําหนดหรือข ้อบังคับใดกําหนดให ้ผู ้รับมอบฉั นทะต ้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน
่ ใด เช่น กรณีผู ้รับมอบฉั นทะเป็ นผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
ในกิจการเรือ
่ งใดทีไ่ ด ้เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว ้ในข ้อ (6) / If there is any rule or
regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any
matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
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ใบประจําต่อแบบหน ังสือมอบฉน
ั ทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.
่ ั จําก ัด (มหาชน)
การมอบฉั นทะในฐานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษ ัท ซีเอ็ดยูเคชน
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited
้ 9
ในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุม C ชัน
อาคารทีซไี อเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย / in the Shareholder’s
Annual General Meeting No.1/2014 (B.E.) to be held on Thursday April 24, 2014 at 02.00 p.m. at the conference room C on 9th floor TCIF
tower Building on Bangna-Trad Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่

เรือ
่ ง

Agenda

Subject



ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree

วาระที่

เรือ
่ ง

Agenda

Subject

Agenda

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain



ิ ธิพจ
(ก) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem
as appropriate in all respects.



(ข) ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows.

เห็นด ้วย/Agree

วาระที่

เสียง/votes

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เสียง/votes

งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรือ
่ ง เลือกตงกรรมการ
ั้
(ต่อ)
Subject

Election of Directors (Continues)

่ กรรมการ______________________________________________________
ชือ
Director’s name.

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

่ กรรมการ______________________________________________________
ชือ
Director’s name.

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

่ กรรมการ______________________________________________________
ชือ
Director’s name.

เห็นด ้วย/Agree

เสียง/votes

ไม่เห็นด ้วย/Disagree

ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉั นทะถูกต ้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.
่ / Signed
ลงชือ

ผู ้มอบฉั นทะ / Grantor
(

)

(

)

(

)

(

)

วันที่ / Date
่ / Signed
ลงชือ

ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy

วันที่ / Date
่ / Signed
ลงชือ

ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy

วันที่ / Date
่ / Signed
ลงชือ

ผู ้รับมอบฉั นทะ / Proxy

วันที่ / Date
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