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หนัง สือมอบฉั นทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

20 บาท
Revenue Stamp
20 Baht

เขียนที่
เลขทะเบียนผูถือหุ น
Shareholders’ Registration No.

(1)

Written at
วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ขา พเจา
I/We
อยูบานเลขที่

สั ญชาติ
Nationality

Address
(2)

(3)

เปนผูถือหุ นของ บริษัท ซี เอ็ดยูเคชั่ น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้ นรวม
holding the total number of

หุ น
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows.

q

หุนสามั ญ
Ordinary share

หุ น ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes

q

หุนบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ น
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
(ผูถือหุนสามารถแต งตั้ งบุคคลเป นผูรับมอบฉันทะได 3 คน โดยผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเทา นั้นที่ จะเปนผูแทนของผูถือหุ นในการมาเขา
รวมประชุมผูถือหุ น ทั้ งนี้ผู ถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได โดยกาเครื่อ งหมาย ü หนาชื่อกรรมการอิสระหรือ
เลขานุการบริษัทฯ ที่ปรากฏขา งทายนี้ / 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 ü in the boxes in front of
their names listed below.)

q

นายสมบูรณ ชินสวนานนท / Mr. Somboon Chinsawananon กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 62 ป / Years
อยูบานเลขที่ 37/78 หมูบาน เสรีวิลลา ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 37/78 Serivilla Srinakharin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

หรือ/or

q

นายสาโรช ล้ําเลิ ศประเสริฐกุ ล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 49 ป / Years
อยูบานเลขที่ 1213/88 ซอย ลาดพราว 94 ถนนลาดพราว แขวงวั งทองหลาง เขตวั งทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ/or

q

นายประวิทย ตั นติว ศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 55 ป / Years

อยูบานเลขที่ 333/42 หมูบ านไมลอมเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
หรือ/or

q

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒ น / Mr. Vorasit Pokachaiyapat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 48 ป / Years
อยูบานเลขที่ 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 67/1 Soi Jaruenjai, Sukhumvit Road, North Klongtan, Klongtoei, Bangkok 10110

หรือ /or

q

นายคเชนทร เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 34 ป / Years
อยูบานเลขที่ 342/26 หมูบ านพฤกษภิรมย ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงทาแร ง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230

หรือ/or

q

นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุ การบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 57 ป / Years
อยูบา นเลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุ ข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดิ นแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400

หรือ/or

q

ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age

ป / year อยูบานเลขที่ / residing at

ถนน / Road

ตําบล / แขวง / Sub-district

อําเภอ/เขต/District

จังหวัด / Province

รหั สไปรษณีย/Postal Code

หรือ/or

q

ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-district

หรือ/or

q

ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age

อําเภอ/เขต/District

จังหวัด / Province

รหั สไปรษณีย/Postal Code
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at

ถนน / Road

ตําบล / แขวง / Sub-district

อําเภอ/เขต/District

จังหวัด / Province

รหั สไปรษณีย/Postal Code

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบีย น โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบีย นเขา ร วมการประชุมซึ่ง พิมพบารโคด มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบี ยนในวันประชุม
Please convenience in the registration, Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขา พเจ า เพื่อเขาร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา พเจา ในการประชุมใหญสามั ญผูถือหุ นประจําป
ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม C ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึ งเลื่อ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on
my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2012 (B.E.) to be held on Thursday April 26, 2012 at 02.00 p.m. at the
conference room C on 9th floor Nation tower Building on Bangna-Trad Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place
as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้ น ให ถือเสมือนวา ขา พเจาไดกระทําเองทุกประการ /Any act(s) performed by the Proxy in this
Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed

ผูมอบฉันทะ / Grantor
(

)

(

)

(

)

(

)

ลงนาม / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

ลงนาม / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

ลงนาม / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

หมายเหตุ / Remarks
1.

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบ งแยกจํ า นวนหุ นให ผู รับ มอบ
ฉั นทะหลายคนเพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ยงได / 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.

2.

ผู ถือ หุ นจะต อ งมอบฉั นทะเท า กั บ จํ า นวนหุ นที่ ระบุ ไ ว ใ นข อ (2) โดยไม ส ามารถจะมอบฉั นทะเพี ยงบางส ว นน อ ยกว า จํ า นวนที่ ระบุ ไ ว ใ นข อ (2) ได / The
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those
specified shares in partial to the proxy.

3.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเปนแบบที่ใชเฉพาะกรณี ผู ถือ หุ นเป นผู ลงทุ นต า งประเทศและแต งตั้ งให คัส โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป นผู รับ
ฝากและดูแลหุน ซึ่งบริษัทฯ ไดเ ผยแพร ไ ว บ นเว็ บ ไซต ของบริ ษั ท ฯ www.se-ed.com/ir เพื่ อ ให ผู ถือ หุ นสามารถดึ งข อ มู ลมาใช ไ ด ตามความเหมาะสม

/

Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the
company’website at www.se-ed.com/ir
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