
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

Enclosure 8 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

Power of Attorney Form B.  
(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Specific Detail Form) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 
 

เขียนท่ี       

Written at     
วนัท่ี    เดือน            พ.ศ.  

                          Date                    Month          Year 
 

(1)  ขา้พเจา้ I /We   สัญชาติ Nationality    

ท่ีอยู ่Address:               

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี  

       a shareholder of Sea Oil Public Company Limited, holding total of   shares and having                      votes as follows; 
หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

      Common share                              shares and having                                                        votes 
หุ้นบุริมสิทธิ                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                             เสียง 

Preference share                                 shares, having the right to vote equal to                                             votes. 
(3) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize 

(1) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                           year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(2) นาย / นาง / นางสาว       อาย ุ   ปี   

Mr. / Mrs. /Miss        Age                           year(s) 
ท่ีอยู ่           หรือ 

 Address                        or 
(3)  

 ศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์– กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, อาย ุ54 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 39/87  หมู่บา้นนิชดาธานี   ถนนสามคัคี  ตาํบลบางตลาด   อาํเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

 Prof. Dr.Ruth  Banomyong – Independent Director / Chairman of Audit Committee, age 54 years, address: 39/87  Nitchadathanee Village,  
Samakkee Road, BangTarad, Pakkred, Nonthaburi 

 นายทวีป สุนทรสิงห์ – กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, อาย ุ71 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 62 ซอยสมานฉันท–์บาร์โบส ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

Mr.Taweep  Soontornsingha – Independent Director / Member of Audit Committee, age 71 years, address: 62 Soi Samardnachan-barboat   
Sukhumvit 42 Road, Prakanong,  Klongtoey,  Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.     

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ

ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2022, on 28 April 2022 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I hereby authorize my proxy for voting in this meeting on my behalf as follows; 
 
 
 
 
วาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564     

1st Agenda: To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 held on 9 April 2021  
 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________    Abstention _______________________ 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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วาระท่ี 3:  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรับปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3rd Agenda: To consider the approval of the Financial Statement for the year 2021 ended December 31,2021 

 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย   □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________________ Disagree_______________________   Abstention ______________________ 

 

วาระท่ี 4:   พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผล และจดัสรรเงินกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลการดาํเนินงานส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 4th Agenda:  To consider the approval of the dividend payment and allocation of part of the profit as legal reserve for the year ended December 31,2021 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 5:   พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,637 หุ้น และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

5th Agenda:  To consider the approval for the decrease of the company’s register capital 1,637 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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 6:   พิจารณาอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 43,300,498 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

6th Agenda:  To consider the approval for the increase of the company’s register capital 43,300,498  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) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 7:   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล   

7th Agenda:  To consider the approval for the increased shares allocation to support the stock dividend payment 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □ ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________ Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

 

 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 

Enclosure 8 
 

 

วาระท่ี 8:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

8th Agenda:  To consider the approval for the re-appointment of the company’s directors in place of the directors who are retired by rotation  

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

(1) □  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  

 Election of the whole group of director   

               □ เห็นดว้ย    □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

Agree  _________________         Disagree __________________            Abstention _____________________ 

(2) □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Election of the individual director 

 

(1) นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 

Mr.Apisit Rujikeatkamjorn 

   □   เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(2) นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

Mr. Prompong Chaisrisawatsuk 

   □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

(3) นางสาวอจัฉรียา บนัสิทธ์ิ 

Ms. Atchaleeya Bansit 

  □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย   □  งดออกเสียง 

 Agree  _________________         Disagree __________________         Abstention _____________________ 

 

 วาระท่ี 9:  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565  

9th Agenda:  To consider the approval the remuneration of directors for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 10:   พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

 10th Agenda: To consider the approval the appointment of auditors and determine of the auditor fee for the year 2022 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 
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วาระท่ี 11:   พิจารณาอนุมตักิารขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดัให้กบับุคคลเก่ียวโยงกนั 

 11th Agenda: To consider the approval of selling all shares of Sea Oil Petrochemical Co., Ltd. to a Connected Person 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 

วาระท่ี 12:   เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 12th Agenda: Other businesses (if any) 

□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 

 □ เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

      Agree  _________________________  Disagree   ____________________   Abstention ____________________________ 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้น 

If the vote of the proxy in any agenda which is inconsistent with this form, it shall be deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as 
a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 proxy shall 
have the right to consider and vote on my behalf for any matter as he/she deems appropriate. 
 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts that the proxy has performed in connection with the authorization, except for the case where the proxy did not vote in accordance with the power of 
attorney, shall be deemed as if I did it by myself. 
 

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูม้อบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Authorizer  

       

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

Signature (__________________________________) Proxy 

   

 

ลงช่ือ _______________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ 

  Signature (__________________________________) Proxy 

 

 

หมายเหตุ  

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  

 

Remarks 
1.  The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one proxy for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to 

more than one proxy for the purpose of separating his/her vote in the meeting. 
2.  Election of Director can be made either the whole group of director or individual director. 
3.  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 B as attached. 
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Enclosure 8 
ใบประจาํต่อ แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

Annex to the Power of Attorney Form B 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Sea Oil Public Company Limited. 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 วนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากสาํนกังานบริษทั ซีออยล ์ จาํกดั (มหาชน)                        

เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

The Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022, on 28 April 2022 at 2.00 p.m. at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
electronically (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 
 

 

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   

□  วาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________ 

      Agenda Topic  
□  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) The proxy shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she deems appropriate. 
 □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) The proxy shall vote pursuant to my intention as follows; 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
 

 □  วาระท่ี __________ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Topic: Election of director 
   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
   ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

Name of the director 
  □    เห็นดว้ย  □  ไม่เห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

 Agree  ________________________ Disagree _____________________    Abstention ___________________ 
 

 

 


