อากรแสตมป
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Revenue Stamp

Proxy (Form B.)

20 Baht

สิ่งที่สงมาดว ย 11
Enclosure No.11

เขียนที่
เลขทะเบียนผู ถือหุน
Shareholders’ Registration No.

(1)

(2)

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เปนผูถือหุนของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํา กัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total number of
 หุนสามัญ
Ordinary share
 หุนบุริมสิทธิ
Preferred share

(3)

Written at

หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to
หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to
หุน
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows.
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint
(ผูถือหุนสามารถแตงตั้งบุคคลเปนผูรับมอบฉันทะได 3 คน โดยผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเทานั้นที่จะเปนผูแทนของผูถือหุนในการมาเข า
รวมประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได โดยกาเครื่องหมาย 9 หนาชื่อ กรรมการอิ ส ระหรื อ
เลขานุการของบริษัทฯ ที่ปรากฏข า งท า ยนี้ / 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 9 in the boxes in front of
their names listed below.)



นายสมบูรณ ชินสวนานนท / Mr. Somboon Chinsawananon กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 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



นายสาโรช ล้ําเลิศประเสริฐกุล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 48 ป / Years
อยูบานเลขที่ 1213/88 ซอย ลาดพราว 94 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang , Bangkok 10310

หรือ/or



นายประวิทย ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ป / Years
อยูบานเลขที่ 333/42 หมูบานไมลอมเรือน 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



นายไพรัช สิฏฐกุล / Mr. Phairat Sittakul กรรมการอิสระ / Independent Director
อยูบานเลขที่ 112/14/1 ม.4 ตําบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11002
Residing at 112/14/1 Moo 4 Talad Kwan, Muang, Nonthaburi 11002

หรือ/or



นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน / Mr. Vorasit Pokachaiyapat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ป / Years
อยูบานเลขที่ 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 67/1 Soi jaruenjai Sukhumvit Road, North Klongtan Klongtoei, Bangkok 10110

หรือ/or



นายคเชนทร เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 33 ป / Years
อยูบานเลขที่ 342/26 หมูบานพฤกษภิรมย ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14 Ramintra Road, Thareang Bangkhen, Bangkok 10230

หรือ/or



นายวิบูลยศักดิ์ อุดมวนิช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุการบริษัท / Company Secretary อายุ / Age 56 ป / Years
อยูบานเลขที่ 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400

หรือ/or



ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age
ถนน / Road
อําเภอ/เขต/District

อายุ / Age 61 ป / Years

ป / year อยูบานเลขที่ / residing at

ตําบล / แขวง / Sub-district
จังหวัด / Province

รหัสไปรษณีย/Postal Code

หรือ/or



ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-district
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/Postal Code

หรือ/or



ชื่อ / Name__________________________ อายุ / Age
ป / year อยูบานเลขที่ / residing at
ถนน / Road
ตําบล / แขวง / Sub-district
อําเภอ/เขต/District
จังหวัด / Province
รหัสไปรษณีย/Postal Code

เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน โปรดนํา แบบฟอรมลงทะเบียนเขา รว มการประชุมซึ่งพิมพบารโคด มาแสดงตอเจา หนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม
Please convenience in the registration, Please bring your barcode already printed on the registration form to show at the meeting.
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม C ชั้น 9 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ ื่นดวย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting
on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2011 (B.E.) to be held on Thursday April 28, 2011 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.
(4)

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
To adopt the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2010 (B.E.) held on April 29,
2010
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดํา เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปบัญชี 2553 รับรองรายงานประจํา ป 2553 และรับรองรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจํา ป 2553
To consider and approve the Company’s Performance for the year 2010, the Company’s Annual Report
of 2010 and the BOD’s Meeting Report of 2010.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

Agenda No. 2

วาระที่ 3
Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกํา ไรขาดทุน และ งบกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น
เดียวกัน ซึ่งผา นการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีประจํา ป 2553
To consider and approve the company’s Balance Sheet as of December 31, 2010, Income Statement
and Cash flow Statement for the year ended December 31, 2010




(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 4
Agenda No. 4



ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจํา ป สํา หรับผลการดํา เนินงาน ตัง้ แตว ันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
To consider the annual dividend payment for the Company’s Performance during the January 1 –
December 31, 2010 period




(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.


วาระที่ 5
Agenda No. 5

เห็นดวย / Agree

เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกํา หนดออกจากตํา แหนงตามวาระ
To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.




การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:
1. นาย ประวิทย ตันติวศินชัย/ Mr. Pravit Tantiwasinchai
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

2. นาย คเชนทร เบญจกุล/ Mr. Kachen Benjakul
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

3. นาย ไพรัช สิฏฐกุล/ Mr. Phairat Sittakul
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain

4. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน/ Mr. Vorasit Pokachaiyapat



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดวย / Disagree

5. นาย ยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล/ Mr. Yongsak Ekprachyasakul



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดวย / Disagree

6. นาย สุวัฒน ดํารงชัยธรรม/ Mr. Suwat Damrongchaitham



เห็นดวย / Agree



ไมเห็นดวย / Disagree

-2-

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกํา หนดคา ตอบแทน ประจํา ป 2554
To Consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2011




วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาคา ตอบแทนกรรมการ สํา หรับป 2554
To Consider and Determine the Director’s Remuneration for the year 2011




วาระที่ 8
Agenda No. 8



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคล องกับการลดทุนจดทะเบียน
To approve the amendment of Memorandum Association No.4 to compliance with the reduction of
registered capital.




วาระที่ 10
Agenda No. 10

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนชํา ระแลว
To approve the reduction of registered capital in order to compliance with the paid-up capital.



วาระที่ 9
Agenda No. 9

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา มี)
To Consider Other Businesses (If Any)




(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เ 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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to
my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
 งดออกเสียง / Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้ น ไม ถู กต อ งและไม ใ ช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถื อ หุ 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 mine/ours as a shareholder.

(6)

คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
________

(7)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ เท็ จ จริ ง ประการใด ให ผู รั บ มอบฉั น ทะมี สิ ท ธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็ น สมควร / 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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ / 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
(
ผูมอบฉันทะ / Grantor

ลงนาม / Signed
(

ลงนาม / Signed
(

)

ลงนาม / Signed
(
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ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
)
ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
)

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรั บ มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่ อ แยกการลงคะแนนเสี ย งได / 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. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพี ย งบางส ว นน อ ยกว า จํ า นวนที่ ร ะบุ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไ ด ใ นใบประจํ า ต อ แบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ 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. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดสวนเสี ย
ในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อ แสดงเอกสารหลั กฐานโดยระบุ ไ ว ใ นข 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).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุ ค คล / In the agenda of the election of directors, Shareholder
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเปนหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่งายไมซับซอน และ แบบ ค. ซึ่งเปนแบบที่ใช เฉพาะกรณีผูถือ หุนเปนผูลงทุนตางประเทศ
และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ
www.se-ed.com/ir / 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 www.se-ed.com/ir

6.
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ใบประจํา ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํา กัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม C ชั้น 9
อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อ ื่นดวย / in the Shareholder’s
Annual General Meeting No.1/2011 (B.E.) to be held on Thursday April 28, 2011 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.

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree

วาระที่
Agenda



งดออกเสียง / Abstain

เรื่อง
Subject



(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree



งดออกเสียง / Abstain

 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
ชื่อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.



งดออกเสียง / Abstain

 เห็นดวย / Agree
 ไมเห็นดวย / Disagree
ชื่อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.



งดออกเสียง / Abstain



งดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject
Election of Directors (Continues)
ชื่อกรรมการ______________________________________________________
Director’s name.





เห็นดวย / Agree

ไมเห็นดวย / Disagree

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed

ผูมอบฉันทะ / Grantor
(

)

(

)

(

)

(

)

วันที่ / Date
ลงชื่อ / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

วันที่ / Date
ลงชื่อ / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

วันที่ / Date
ลงชื่อ / Signed

ผูรับมอบฉันทะ / Proxy

วันที่ / Date
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