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  เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

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

 เขียนที่___________________________________________ 
 Written at 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่_________ เดือน____________ พ.ศ.___________ 
Shareholders’ Registration No.  Date            Month      Year  

(1)  ข้าพเจา้   
I/We                                                                                                                                   
อยู่บ้านเลขที ่ สัญชาติ 
Address       Nationality         

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
am/are (a) shareholder(s) of  SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________ เสียง  ดังนี้ 
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.  

 หุ้นสามัญ__________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                  votes 

 หุ้นบุริมสิทธิ________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 
(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 5 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย  หน้าชื่อกรรมการอิสระ หรือ
เลขานุการบริษัท ที่ปรากฏข้างท้ายนี้  / Shareholder may appoint 5 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.) 

 นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 57 ป ี/ Years 
  อยู่บ้านเลขที ่366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิตี้สมาร์ทคอนโด ชั้น P2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 366/193 Soi Sukhumvit 18, City Smart Condo P2 Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand.  

Zip code 10110 

หรือ/or   นายประวิทย ์ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai  กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 64 ปี / Years 
  อยู่บ้านเลขที ่333/42 หมู่บ้านไม้ล้อมเรือน ถนนเฉลิมพระเกยีรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / 
  Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10250 

หรือ/or   นายคเชนทร ์เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul  กรรมการอิสระ / Independent Director  อาย ุ/ Age 43 ปี / Years 
  อยู่บ้านเลขที ่342/26 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / 
  Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok, Thailahd.  

Zip code 10230 

หรือ/or   นางสาวทิพวรรณ ปิ่นวนิชยก์ุล / Ms. Tippawan Pinvanichkul กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age 54 ปี / Years อยู่
บ้านเลขที่ 123 ซอยราชพฤกษ ์28 ถนนราชพฤกษ ์ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 / Residing at 123 Rajapreuk 28 alley, Rajapreuk Road, 
Talingchan, Bangkok, Thailahd. Zip code 10170 

หรือ/or  นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 49 ปี / Years 
อยู่บ้านเลขที ่1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / Residing 
at 1858/87-90 Interlink Tower Building 19th Floor, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Thailahd. Zip code 10260 

หรือ/or  ชื่อ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปี / year  อยู่บ้านเลขที ่/ 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ต าบล/แขวง / Sub-district 
___________________อ าเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย์ / 
Postal Code ___________ 

อากรแสตมป ์
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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หรือ/or  ชื่อ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปี / year  อยู่บ้านเลขที ่/ 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ต าบล/แขวง / Sub-district 
___________________อ าเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย์ / 
Postal Code ___________ 

หรือ/or  ชื่อ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปี / year  อยู่บ้านเลขที ่/ 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ต าบล/แขวง / Sub-district 
___________________อ าเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณีย์ / 
Postal Code ___________ 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting 
on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2021 (B.E.) to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02.00 p.m. 
at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on Debaratna Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok, or such other 
date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

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

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2020 held on July 30, 2020. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2020. 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัต ิและรบัรองงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด

วันเดียวกัน  ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2020, the Income 

Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2020. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2020. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
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วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors 

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows: 

1. นายเกษมสันต์ วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun 

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

2. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai 

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3. ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / Asst. Prof. Tippawan Pinvanichkul, Ph.D. 

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

4. นายทนง โชติสรยุทธ์ / Mr. Thanong Chotisorayuth 

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2021. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปี 2564 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2021. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any). 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด้วย / Agree            ไม่เห็นด้วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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) ค าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                                                                                                                                            
  

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / 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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ / 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 _________________________________________ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

  (                                                                      ) 
 
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรลงทะเบียน  
โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมซึ่งพิมพ์บำร์โค้ด มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชมุ 

Please convenience in the registration,  
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting. 
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หมำยเหต ุ/ Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม
แนบ / 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. กรณีหากมีข้อก าหนด หรือข้อบังคับใดก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล / 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. ซ่ึงเป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ แบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited  

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder’s Annual General Meeting 
No. 1/ 2021 (B. E. )  to be held on Wednesday April 21, 2021 at 02. 00 p. m.  at the conference room 11A of the Interlink Tower Building 9th Floor on 
Debaratna Road, Bangna-Tai, Bangna, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

_______________________________________________ 
 
วาระที_่_____________ เรื่อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
วาระที_่_____________เรื่อง___________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร / (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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions 
as follows.  
 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 

วาระที_่_____________ เรื่อง เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)_________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject  Election of Directors (Continues) 

ชื่อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name.  

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื่อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื่อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

ชื่อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

 เหน็ดว้ย/Agree______เสยีง/votes  ไมเ่หน็ดว้ย/Disagree______เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain______เสยีง/votes 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 
 

ลงนาม / Signed _______________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor         ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 

 
ลงนาม / Signed _______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy        ลงนาม / Signed ______________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       )  


