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เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที___________________________________________
Written at

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.

วันที_________ เดือน____________ พ.ศ.___________
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม________________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________ เสียง ดังนี
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
 หุน้ สามัญ__________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง

Ordinary share

shares and having the right to vote equal to

votes

 หุน้ บุรมิ สิทธิ________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง

Preferred share

shares and having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตังบุคคลเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเท่านันทีจะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ใน
การมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนีผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือเลขานุการของบริษทั ฯ ก็ได้ โดยกาเครืองหมาย  หน้า
ชือกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษทั ฯ ทีปรากฏข้างท้ายนี / 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.)
 นายสาโรช ลําเลิศประเสริฐกุล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 55 ปี / Years

อยูบ่ า้ นเลขที 1213/88-89 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88-89 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
หรือ/or  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 333/42 หมูบ่ า้ นไม้ลอ้ มเรือน 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 40 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 342/26 หมูบ่ า้ นพฤกษ์ภริ มย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230
หรือ/or  นายวรสิทธิ โภคาชัยพัฒน์ / Mr. Vorasit Pokachaiyapat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 67/1 Soi Charoenchai, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Klongtoey, Bangkok 10110
หรือ/or  นายวิบลู ย์ศกั ดิ อุดมวนิช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุการบริษทั / Company Secretary อายุ / Age 63 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400
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หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี ครังที 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชัน 9 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ถนน
บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย / Only one of them to represent
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2017 (B.E.) to be held
on Thursday April 20, 2017 at 02.00 p.m. at the conference room B on 9th floor Interlink Tower Building on Bangna-Trad Road,
Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.
วาระที 1
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 1/2559 เมือวันที 21 เมษายน 2559
Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2016 held on April 21, 2016.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 2
พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2016.
วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ และงบ
กระแสเงิ นสด สิ นสุดวันเดียวกัน ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2016, the Income
Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2016.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2559 และพิ จารณาจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นสํารองตาม
กฎหมาย
Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2016, and to consider the allocation
of retained earnings to increase the legal reserve.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 5
พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขนโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ
Agenda No. 5 To consider and approve to revise the dividend payment policy of the Company.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 6
พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริ ษทั ฯ
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of objectives of the Company and Memorandum of Association No.3 of
the Company.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 7
พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda No. 7 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 การเลือกตังกรรมการทังชุด / Election of all directors
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
 การเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี / Election of each individual director as follows:
1. นายวรสิทธิ โภคาชัยพัฒน์ / Mr. Vorasit Pokachaiyapat
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
3. นายวุฒภิ มู ิ จุฬางกูร / Mr. Wutthiphum Jurangkool
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
4. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsiri
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที 8
พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560
Agenda No. 8 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2017.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 9
พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2560
Agenda No. 9 To consider the Directors’ remuneration for the year 2017.
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที 10
พิ จารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 10 To consider other businesses (if any).
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้ / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified
on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
(7) ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / In case I/we have not specified my/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
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not
in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves
in all respects.

ลงนาม / Signed _________________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

เพือความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึงพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในว ั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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หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
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. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda
in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรือข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืนใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียในกิจการเรืองใดทีได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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).
5. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors,
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึงเป็ นหนังสือมอบฉันทะทัวไปทีง่ายไม่ซบั ซ้อน และ แบบ ค. ซึงเป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึงบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
http://corporate.se-ed.com / Proxy Form A, a general and simple proxy form and Proxy Form C for foreign shareholders appointing
custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company’ website at http://corporate.se-ed.com
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครังที 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชัน 9 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์
ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และ สถานทีอืนด้วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting
No.1/2017 (B.E.) to be held on Thursday April 20, 2017 at 02.00 p.m. at the conference room B on 9th floor Interlink Tower Building on Bangna-Trad
Road, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
_______________________________________________
วาระที______________ เรือง_________________________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our
intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที______________ เรือง_________________________________________________________________________________________________
Agenda
Subject
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร / (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) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our
intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที______________ เรือง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)_______________________________________________________________________________
Agenda
Subject Election of Directors (Continues)
ชือกรรมการ______________________________________________________
Ditector’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree

 งดออกเสียง / Abstain

ชือกรรมการ______________________________________________________
Ditector’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree

 งดออกเสียง / Abstain

ชือกรรมการ______________________________________________________
Ditector’s name.
 เห็นด้วย / Agree
 ไม่เห็นด้วย / Disagree

 งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _______________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)

ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed _______________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

-7-

บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน)

