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แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Power of Attorney Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
(This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository)

เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า I /We
ที่อยู่ Address:
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั

สัญชาติ Nationality
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

as an operator in the business of the custodian for

a shareholder of Sea Oil Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding total of

shares and having

votes as follows;

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

Common share

shares and having

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize
(1)
นาย / นาง / นางสาว
Mr. / Mrs. /Miss

เสี ยง ดังนี้

อายุ

ปี

Age

year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

(2)

(3)

or

นาย / นาง / นางสาว

อายุ

ปี

Mr. / Mrs. /Miss

Age

year(s)

ที่อยู่

หรื อ

Address

or

 ศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ – กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อายุ 53 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 39/87 หมู่บา้ นนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
Prof. Dr.Ruth Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 53 years, address: 39/87 Nitchadathanee Village,
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi

 ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 71 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Dr.Chalermwit Chimtragoon – Independent Director / Member of Audit Committee, age 71 years, address: 93/97 Moo 3, Bueng Yitho,
Thanyaburi, Pathumthani

 นายทวีป สุนทรสิ งห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อายุ 70 ปี อยู่บา้ นเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์–บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
Mr.Taweep Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 70 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat
Sukhumvit 42 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสํานักงานบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021, on 9 April 2021 at 2.00 p.m. at
The E-AGM will be broadcast via an electronic means from the Company’s Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna
District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1:
1st Agenda:
□
□

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020 held on 22 April 2020

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree_______________________

งดออกเสี ยง
Abstention _______________________

วาระที่ 3:
3rd Agenda:
□
□

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree_______________________

วาระที่ 4:
4th Agenda:
□
□

□

6th Agenda:

□
□

□
□

□
□

งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________

วาระที่ 8:
8th Agenda:

งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

พิจารณาอนุมตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 40,594,319 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider the approval for the increase of the company’s register capital 40,594,319 shares to support stock dividend payment and the
approval for the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of association to be in line with the increase of the company’s
registered capital

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________

วาระที่ 7:
7th Agenda:

งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

พิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider the approval for the decrease of the company’s register capital 837 shares and the approval for the amendment to Clause 4 of the
Company’s Memorandum of association to be in line with the decrease of the company’s registered capital

(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________

วาระที่ 6:

งดออกเสี ยง
Abstention ______________________

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกําไรส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider the approval of the dividend payment and allocation of part of the profit as legal reserve for the year ended December 31,2020

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________

วาระที่ 5:
5th Agenda:
□

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
To consider the approval of the Financial Statement for the year ended December 31,2020
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งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และการเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ
To consider the approval for the re-appointment of the company’s directors in place of the directors who are retired by rotation and addition of
independent directors

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
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(1) □

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด และเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ
Election of the whole group of director and addition of independent directors
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________
Disagree __________________
(2) □ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Election of the individual director
(1) ศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
Prof. Dr. Ruth Banomyong
□ เห็นด้วย
Agree _________________
(2) นายสุ รพล มีเสถียร
Mr. Suraphon Meesathien
□ เห็นด้วย
Agree _________________
(3) นายโกสิ ทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์
Ms. Kosit Fuangswasdi
□ เห็นด้วย
Agree _________________

งดออกเสี ยง
Abstention _____________________

□ ไม่เห็นด้วย
Disagree __________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention _____________________

□ ไม่เห็นด้วย
Disagree __________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention _____________________

□ ไม่เห็นด้วย
Disagree __________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention _____________________

(3) □

การเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระ
Addition of independent directors
□ เห็นด้วย
Agree _________________

□ ไม่เห็นด้วย
□
Disagree __________________

วาระที่ 9:
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
th
To consider the approval the remuneration of directors for the year 2021
9 Agenda:
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________

งดออกเสี ยง
Abstention _____________________

งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

วาระที่ 10:
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
th
10 Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2021
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________
วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ
11th Agenda: To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the Memorandum of Association of the Company to be in
line with the amendment of the Company’s objectives.
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
Agree _________________________
Disagree ____________________
Abstention ____________________________

วาระที่ 12:
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
12th Agenda: Other businesses (if any)
□ (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□
Agree _________________________
Disagree ____________________
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งดออกเสี ยง
Abstention ____________________________

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote
as a shareholder.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้
ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda
is required in the meeting including the case where the amendment, modification or addition to the information has been made in any respect, the attorney
shall have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case where the attorney did not vote in accordance with the power of
attorney, shall be deemed as if I did it by myself.

ลงชื่อ _______________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature (__________________________________) Authorizer
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney
ลงชื่อ _______________________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Attorney

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share
depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
(1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
(2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to
more than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.
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ใบประจําต่อ แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Power of Attorney Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited.

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสํานักงานบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)เลขที่
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021, on 9 April 2021 at 2.00 p.m. at the E-AGM will be broadcast via an electronic means from
the Company’s Meeting Room., No. 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna-Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok

□

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________

□

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□

Agenda

Topic

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

วาระที่ __________ เรื่ อง __________________________________________

□

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Agenda

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

Topic

(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate.
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

□

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

วาระที่ __________ เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

Topic: Election of director

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

ไม่เห็นด้วย

Agree ________________________ Disagree _____________________

□

งดออกเสี ยง
Abstention ___________________

