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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.) 
 

 เขยีนที ่     

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 
 วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   

 Date   Month   Year 

(1)    ขา้พเจา้  
            We                                                                                                                                        
            สํานักงานตัง้อยูท่ี ่                 
            Office Address                  

  ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                              
 as the Custodian for 

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ซเีอ็ดยเูคช ัน่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  
 who is a shareholder of   SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                       เสยีง  ดังนี ้
 holding the total number of        shares and having the right to vote equal to                           votes as follows. 

  หุน้สามัญ                       หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  
      Ordinary share                       shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ                                   หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง 
      Preferred share                      shares and having the right to vote equal to                          votes 

(2)       ขอมอบฉันทะให ้/ Hereby appoint  
 (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้

รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืเลขานุการของบรษัิทฯ ก็ได ้โดยกาเครือ่งหมาย  หนา้ชือ่กรรมการอสิระหรอื
เลขานุการของบรษัิทฯทีป่รากฏขา้งทา้ยนี ้/ 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 ล้ําเลศิประเสรฐิกลุ / Mr. Saroch Lamlertprasertkul  กรรมการอสิระ / Independent Director  อาย ุ/ Age  51 ปี / Years  
  อยูบ่า้นเลขที ่1213/88 ซอย ลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง เขตวังทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310 
  Residing at 1213/88 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310   

หรอื/or  นายประวทิย ์ตันตวิศนิชยั / Mr. Pravit Tantiwasinchai  กรรมการอสิระ / Independent Director   อาย ุ/ Age  57 ปี / Years   
  อยูบ่า้นเลขที ่333/42 หมูบ่า้นไมล้อ้มเรอืน ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

  Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 

หรอื/or  นายคเชนทร ์เบญจกลุ / Mr. Kachen Benjakul  กรรมการอสิระ / Independent Director  อาย ุ/ Age  36 ปี / Years     
  อยูบ่า้นเลขที ่342/26 หมูบ่า้นพฤกษ์ภริมย ์ซอยรามอนิทรา 14 ถนนรามอนิทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

  Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230 

หรอื/or  นายวรสทิธิ ์โภคาชยัพัฒน ์/ Mr. Vorasit Pokachaiyapat  กรรมการอสิระ / Independent Director  อาย ุ/ Age  50 ปี / Years     
  อยูบ่า้นเลขที ่67/1 ซอยเจรญิใจ ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  Residing at 67/1 Soi Charoenchai, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Klongtoey, Bangkok 10110 

หรอื/or  นายวบิลูยศ์ักดิ ์อดุมวนชิ / Mr. Viboolsak Udomvanich  เลขานุการบรษัิท / Company Secretary  อาย ุ/ Age  59 ปี / Years   
        อยูบ่า้นเลขที ่800/76 ซอยตระกลูสขุ ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400 

หรอื/or  ชือ่ / Name _________________________ อาย ุ/ Age _____ ปี / year  อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at ________________ 
    ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________ 

    อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวดั / Province _____________  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ________ 

หรอื/or  ชือ่ / Name _________________________ อาย ุ/ Age _____ ปี / year  อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at ________________ 
    ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________ 

    อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวดั / Province _____________  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ________ 

หรอื/or  ชือ่ / Name _________________________ อาย ุ/ Age _____ ปี / year  อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at ________________ 
    ถนน / Road ________________________ ตําบล/แขวง / Sub-district _____________________________________ 

  อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวดั / Province _____________  รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ________ 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Enclosure No.6 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีน โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชุมซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชุม 
Please convenience in the registration, Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting. 
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คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 
ในวันพฤหสับดทีี ่12 มถินุายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ ถนนบางนา-ตราด  เขตบางนา  กรงุเทพมหานคร หรอืที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 
Shareholder’s Extraordinary General Meeting No.1/2014 (B.E.) to be held on Thursday June 12, 2014 at 2.00 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้/  
    authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  

   มอบฉันทะบางสว่น คอื / authorize in partial as follows. 
       หุน้สามัญ        หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง  
              Ordinary share        shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ        หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสยีง 
              Preferred share                      shares and having the right to vote equal to                         votes 
 

 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดทั้ง้หมด / Total voting right                         เสยีง / votes                               

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้
In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.  

 
วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 
Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2014 held on April 24, 2014.

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร / (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) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to 
our intentions as follows.  

             เห็นดว้ย/Agree          เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree       เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes 
 

วาระที ่2 พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค์
ของบรษิทั 

Agenda No. 2 To consider and approve the amendment of Memorandum of Association No. 3 to compliance with the 
amendment of the Company’s objectives. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร / (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) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to 
our intentions as follows.  

             เห็นดว้ย/Agree          เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree       เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes 
 

วาระที ่3 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 3 To consider other businesses (if any). 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร / (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) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to 
my/our intentions as follows.  

   เห็นดว้ย/Agree         เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree         เสยีง/votes    งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes 
 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็น
การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ / 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) คําแถลงหรอืเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ของผูรั้บมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

(7)       ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร / 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. 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ / 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. 
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ลงนาม / Signed        ผูม้อบฉันทะ / Grantor 

                      (                    ) 

ลงนาม / Signed       ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
                    (     ) 
 
ลงนาม / Signed       ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
                    (     ) 
 
ลงนาม / Signed       ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
                    (                                            ) 

 

หมายเหต ุ/ Remarks 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ / 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. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื / Documents required are 
(1)  หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the 
shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 

 (2)  หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน / Evidence confirming that the person who signed 
on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้/ 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder 
or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บังคับใดกําหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานอืน่ใด เชน่ กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในกจิการเรือ่งใดทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซเีอ็ดยเูคช ัน่ จํากดั (มหาชน)  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited 

 
 ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ในวันพฤหสับดทีี ่12 มถินุายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ C ชัน้ 9 อาคารทซีไีอเอฟ ทาวเวอร ์ 
ถนนบางนา-ตราด  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ สถานทีอ่ืน่ดว้ย / in the Shareholder’s Extraordinary General 
Meeting No.1/2014 (B.E.) to be held on Thursday June 12, 2014 at 2.00 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. 
 

     
 

วาระที ่    เร ือ่ง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (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)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดว้ย/Agree               เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree  เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes 
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 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงชือ่ / Signed  ผูม้อบฉันทะ / Grantor 

 (                                                 )  
วนัที ่/ Date   

 

ลงชือ่ / Signed  ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 

 (                                                 )  
วนัที ่/ Date   
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