
1 
 

   เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

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

 เขียนที่___________________________________________ 
 Written at 

เลขทะเบียนผู&ถือหุ&น วันท่ี_________ เดือน____________ พ.ศ.___________ 
Shareholders’ Registration No.  Date            Month      Year  

(1)  ข&าพเจ&า   
I/We                                                                                                                                   
อยู>บ&านเลขท่ี สัญชาติ 
Address       Nationality         

(2) เปGนผู&ถือหุ&นของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
am/are (a) shareholder(s) of  SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ&นจํานวนท้ังส้ินรวม________________________ หุ&น และออกเสียงลงคะแนนได&เท>ากับ____________________ เสียง  ดังน้ี 
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.  

 หุ&นสามัญ__________________________________ หุ&น ออกเสียงลงคะแนนได&เท>ากับ_______________________ เสียง 
 Ordinary share  shares and having the right to vote equal to                  votes 

 หุ&นบุริมสิทธิ________________________________ หุ&น ออกเสียงลงคะแนนได&เท>ากับ_______________________ เสียง 
 Preferred share shares and having the right to vote equal to                    votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให& / Hereby appoint 
(ผู&ถือหุ&นสามารถแต>งต้ังบุคคลเปGนผู&รับมอบฉันทะได& 3 คน โดยผู&รับมอบฉันทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท>าน้ันท่ีจะเปGนผู&แทนของผู&ถือหุ&นในการมาเข&าร>วม
ประชุมผู&ถือหุ&น ท้ังน้ี ผู&ถือหุ&นสามารถมอบฉันทะให&กรรมการอิสระ หรือเลขานุการของบริษัทฯ ก็ได& โดยกาเคร่ืองหมาย  หน&าช่ือกรรมการอิสระ หรือ
เลขานุการบริษัท ท่ีปรากฏข&างท&ายน้ี / 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.) 

 นายเกษมสันตe วีระกุล / Mr. Kasemsant Weerakun กรรมการอิสระ / Independent Director   อายุ / Age 59 ปh / Years 
  อยู>บ&านเลขท่ี 366/193 ซอยสุขุมวิท 18 ซิต้ีสมารeทคอนโด ช้ัน 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  นายศุภรัตนe ต้ังศรีวงศe / Mr. Suparat Tangsriwong เลขานุการบริษัท / Company Secretary  อายุ / Age 51 ปh / Years 
อยู>บ&านเลขท่ี 1858/87-90 อาคารอินเตอรeล้ิงคe ทาวเวอรe บางนา ช้ัน 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต& เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / 
Residing at 1858/87-90, Interlink Tower Bangna Building, 19th Floor, Debaratna Road., Bangna Tai, Bangna, Bangkok, 
Thailahd. ZIP code 10260 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปh / year  อยู>บ&านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียe / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปh / year  อยู>บ&านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียe / ZIP 
Code ___________ 

หรือ/or  ช่ือ / Name _______________________________________________________ อายุ / Age _________ ปh / year  อยู>บ&านเลขท่ี / 
residing at ________________ถนน / Road _______________________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district 
___________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province ___________________  รหัสไปรษณียe / ZIP 
Code ___________ 

 
 

อากรแสตมปv 
20 บาท 

Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปGนผู&แทนของข&าพเจ&า เพื่อเข&าร>วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข&าพเจ&า ในการประชุมใหญ>สามัญผู&ถือหุ&นประจําปh 
คร้ังท่ี 1/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห&องประชุม 11A อาคารอินเตอรeล้ิงคe ทาวเวอรe บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต& 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด&วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending 
and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2023 (B.E.) to be held on Thursday April 27, 2023 at 
02:00 p.m. at the conference room 11A of the Interlink Tower Bangna Building, 9th Floor, Debaratna Road, Bangna -Tai, Bangna, 
Bangkok Thailand., or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผู&รับมอบฉันทะได&กระทําไปในการประชุมน้ัน ให&ถือเสมือนว>าข&าพเจ&าได&กระทําเองทุกประการ / 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 _________________________________________ผู&มอบฉันทะ / Grantor 
  (                                                                      ) 
 
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 

  
 
 
 

ลงนาม / Signed__________________________________________ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                                      ) 
 
 

หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู&ถือหุ&นท่ีมอบฉันทะจะต&องมอบฉันทะให&ผู&รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปGนผู&เข&าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม>สามารถแบ>งแยกจํานวนหุ&นให&ผู&รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได& / 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. ผู&ถือหุ&นจะต&องมอบฉันทะเท>ากับจํานวนหุ&นท่ีระบุไว&ในข&อ (2) โดยไม>สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส>วนน&อยกว>าจํานวนท่ีระบุไว&ในข&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. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซ่ึงเปGนแบบท่ีใช&เฉพาะกรณีผู&ถือหุ&นเปGนผู&ลงทุนต>างประเทศ และแต>งต้ังให&คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปGนผู&รับ
ฝากและดูแลหุ&น ซ่ึงบริษัทฯ ได&เผยแพร>ไว&บนเว็บไซตeของบริษัทฯ http://corporate.se-ed.com เพื่อให&ผู&ถือหุ&นสามารถดึงข&อมูลมาใช&ได&ตามความ
เหมาะสม / 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  
 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําแบบฟอรRมลงทะเบียนเขTารUวมการประชุมซ่ึงพิมพRบารRโคTด มาแสดงตUอเจTาหนTาท่ีลงทะเบียนในวันประชมุ 

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


