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 เอกสารแนบ 9 
 Enclosure No.9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 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 ___________ 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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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. 

 
(3) ข&าพเจ&าขอมอบฉันทะให&ผู&รับมอบฉันทะเข&าร>วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ&นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได& / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the 
shares held 

  มอบฉันทะบางส>วน คือ / authorize in partial 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 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได&ทั้งหมด / Total voting right_________________________________________________ เสียง / votes 
 
(4) ข&าพเจ&าขอมอบฉันทะให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข&าพเจ&าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on 

our behalf as follows.  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญMสามัญผูOถือหุOน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

Agenda No. 1 To consider the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No.1/2022 held on April 21, 2022. 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป` 2565 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Performance and the Board of Director’s Meeting Report of 2022. 
 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด

วันเดียวกัน  ซ่ึงผMานการตรวจสอบจากผูOสอบบัญชีประจําป` 2565 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position as of December 31, 2022, the Income 

Statement and the Cash Flow Statement, which are audited by the auditor of the year 2022. 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจMายปmนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป` 2565 

Agenda No. 4 To approve no distribution of the annual dividend payment for the Company’s Performance in 2022. 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนMงตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation.  

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด / Election of all directors 

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 

 การเลือกต้ังกรรมการเปGนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows: 

1. นายประวิทยe ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai 

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

2. นายวรพจนe ฉัตรชัยกุลศิริ / Mr. Worapote Chutchaikulsiri. 

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3. นายทนง โชติสรยุทธe / Mr. Thanong Chotisorayuth 

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

4. นายรุ>งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล / Mr. Rungkan Paisitpanichtrakul 

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตMงตั้งผูOสอบบัญชี และกําหนดคMาตอบแทน ประจําป` 2566 
Agenda No. 6 To consider and appoint the auditor and to set the audit fee for the year 2023. 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคMาตอบแทนกรรมการ สําหรับป` 2566 
Agenda No. 7 To consider the Directors’ remuneration for the year 2023. 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

 เห็นด&วย/Agree____เสียง/votes  ไม>เห็นด&วย/Disagree____เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain____เสียง/votes 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัต แกOไขเปลี่ยนแปลงขOอบังคับของบริษัทฯ ขOอที่ 24, 26, 31 และ 32 
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association by amending Articles 24, 26, 31 

and 32 
 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถOามี) 
Agenda No. 9 To consider other businesses (if any). 

 (ก)  ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / (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)  ให&ผู&รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคeของข&าพเจ&า ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our 
intentions as follows.  

   เห็นด&วย / Agree            ไม>เห็นด&วย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู&รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม>เปGนไปตามท่ีระบุไว&ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให&ถือว>าการลงคะแนนเสียงน้ันไม>ถูกต&องและไม>ใช>เปGนการ

ลงคะแนนเสียงของข&าพเจ&าในฐานะผู&ถือหุ&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 (ถ&ามี) ของผู&รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                                       

(7) ในกรณีท่ีข&าพเจ&าไม>ได&ระบุความประสงคeในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว& หรือระบุไว&ไม>ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว&ข&างต&น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก&ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมข&อเท็จจริงประการใด ให&ผู&รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติ
แทนข&าพเจ&าได&ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / 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. 

กิจการใดท่ีผู&รับมอบฉันทะได&กระทําไปในการประชุม เว&นแต>กรณีที่ผู&รับมอบฉันทะไม>ออกเสียงตามท่ีข&าพเจ&าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให&ถือเสมือนว>า
ข&าพเจ&าได&กระทําเองทุกประการ / 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 _______________________ ผู&มอบฉันทะ / Grantor       ลงนาม / Signed ______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
 
 
ลงนาม / Signed _______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy   ลงนาม / Signed ______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 

 

 
 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนําแบบฟอรtมลงทะเบียนเขOารMวมการประชุมซ่ึงพิมพtบารtโคOด มาแสดงตMอเจOาหนOาท่ีลงทะเบียนในวันประชมุ 

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช&เฉพาะกรณีท่ีผู&ถือหุ&นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปGนผู&ลงทุนต>างประเทศ และแต>งต้ังให&คัสโตเดียนในประเทศไทยเปGนผู&รับฝาก และ
ดูแลหุ&นให&เท>าน้ัน / 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. หลักฐานท่ีต&องแนบพร&อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู&ถือหุ&นให&คัสโตเดียนเปGนผู&ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the 
shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 

(2) หนังสือยืนยันว>าผู&ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได&รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on 
the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผู&ถือหุ&นท่ีมอบฉันทะจะต&องมอบฉันทะให&ผู&รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปGนผู&เข&าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม>สามารถแบ>งแยกจํานวนหุ&นให&ผู&รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได& / 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด หรือเลือกต้ังกรรมการเปGนรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, 
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว>าท่ีระบุไว&ข&างต&น ผู&มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได&ในใบประจําต>อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C. 

6. กรณีหากมีข&อกําหนด หรือข&อบังคับใดกําหนดให&ผู&รับมอบฉันทะต&องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช>น กรณีผู&รับมอบฉันทะเปGนผู&มีส>วนได&ส>วนเสีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีได&เข&าร>วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว&ในข&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). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเปGนผู&ถอืหุ&นของบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จาํกัด (มหาชน)  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of SE-EDUCATION Public Company Limited  

ในการประชุมใหญ>สามัญผู&ถอืหุ&นประจาํปh ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห&องประชุม 11A อาคารอินเตอรeล้ิงคe ทาวเวอรe 
บางนา ช้ัน 9 ถนนเทพรัตน แขวงบานาใต& เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด&วย / in 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. 

_______________________________________________ 

 
วาระที�______________ เรื�อง____________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (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 ดงันีM / (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�______________เรื�อง___________________________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร / (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 ดงันีM / (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�______________ เรื�อง เลอืกตั Mงกรรมการ (ต่อ)_________________________________________________________________________________ 
Agenda Subject  Election of Directors (Continues) 

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name.  

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

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

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

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

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

ชื�อกรรมการ______________________________________________________ 
Ditector’s name. 

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

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

 
 
 

ลงนาม / Signed _______________________ ผู&มอบฉันทะ / Grantor       ลงนาม / Signed ______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 
 
 
ลงนาม / Signed _______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy   ลงนาม / Signed ______________________ ผู&รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                       )                                                         (                                       ) 


