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 เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

 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 58 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 65 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 44 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 55 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 50 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 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขต
บางนา 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.1/2022 (B.E.) to be held on Thursday April 21, 2022 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. 

กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ / 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 _________________________________________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. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://corporate.se-ed.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


