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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
แนบทา้ยประกาศกรมทะเบียนการคา้เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

-------------------------------------------------------- 
  เขียนท่ี      

                   . 
     วนัท่ี         เดือน        พ.ศ.     . 

 

 (1) ขา้พเจา้                สัญชาติ          อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน                                        .  
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       .       
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้บั                . 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง ดงัน้ี 
  หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้  

  (1)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 
 
  (2)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          . หรือ 
 
  (3)  ช่ือ               อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          .  
   ถนน       ต าบล/แขวง         อ าเภอ/เขต         . 
   จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          .  
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 54 ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท 
เลขท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
     หุ้นสามญั           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ           หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด     เสียง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 (ค) 

ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.                  . 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี 1 : รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 53 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
 
  วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตั้งแตเ่ดือนมกราคม 
    ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 
    
  วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมติังบการเงินตรวจสอบ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 
 
  วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 
  วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง                 เสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 

1. นายอภิรักษ์ วานิช   

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

2. ดร. พรต ซอโสตถกิุล   

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 

3. นายปราโมทย์ พรประภา  

      เห็นดว้ย             เสียง    ไม่เห็นดว้ย  เสียง   งดออกเสียง              เสียง 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.                  . 
 วาระท่ี 6 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                           เห็นดว้ย      เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 

    (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย              เสียง    ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                  เสียง 

 วาระท่ี 8 : เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษทัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
 ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (  ) 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น   
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ     บริษัท  ยูนิวานิชน ้ามนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน)    
 
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 54  ในวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 
โรงแรมไฮแอทรีเจนซ่ี กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง                . 
   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ  (ต่อ) 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ               . 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
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Duty Stamp 

Bt 20 

Proxy Form C  

(For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 

Attachment to the Notification of the Commercial Registration Department 

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

------------------------------------------------ 
 

Written at         .                   

                                 .   

 

Date                          .          

 

 (1)  I/We          Nationality           .       

Residing at No.         Road               sub-District             .      

District        Province        Postal Code             .     

Acting as the custodian for            

being a shareholder of  Univanich Palm Oil Public Company Limited  

holding the total amount of             shares with the voting rights of     votes as follows; 

  Ordinary share            shares with the voting rights of      votes 

   Preferred share       -           shares with the voting rights of       -    votes 

     

 (2)  Do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (2) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                    or 

 (3) Mr./ Mrs./ Ms.                  aged                           years  

Residing at  Road                   Sub-District                  ..      

District   Province      Postal Code                   .            

 Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General 

Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. at Ballroom I, 5th Floor, 

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok  10110, 

Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

 (3)  I/We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:- 

 The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

 The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

 Ordinary share          shares, entitling to vote                        votes 

 Preferred share   -       shares, entitling to vote         -             votes 

Total entitled vote         votes 

 

 

 

 

Attachment : 10 (C) 
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Proxy Form C              . 

 (4)  I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows: 

  Agenda 1:  To ratify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 53 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained               votes 

  Agenda 2:  To acknowledge the Directors’ Annual Report on the Company’s operating     

outcome from January to December 2022.  

  Agenda 3:  To consider and approve the Audit Financial Statements for the year ending 31 

December 2022. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained               votes 

  Agenda 4:  To consider and approve the profit allocation and payment of dividends. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained                votes 

 Agenda 5:  To consider and approve the appointment of director to replace those who retire by 

rotation. 

  (a)   The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

    (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

  Approve the election of the directors as proposed by the Board of Directors 

            Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes  

 Approve the election of  certain directors as follows :- 

1. Mr. Apirag Vanich 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

2. Dr. Prote Sosothikul 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

3. Mr. Pramoad Phornprapha 

      Approved               votes    Disapproved                 votes   Abstained              votes 

 
  Agenda 6:  To consider the remuneration of Directors. 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained         votes

  

 Agenda 7:  To appoint the auditor and fix the auditor’s remuneration for the fiscal year 2023.  

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

   (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

        Approved                votes    Disapproved                 votes   Abstained         votes 
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Proxy Form C              . 

  

  Agenda 8:  Other matters (if any) 

  The shareholders are free to ask any questions and the Board will answer their 

queries (if any).  Thus there is no voting on this agenda.  

 

 (5)  Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be 

invalid and shall not be the vote of the shareholder. 

 (6)  In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting 

considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any 

fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems 

appropriate. 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by 

me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

 

        Signed     Proxy Grantor 

                   (     ) 

  

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 

        Signed     Proxy Holder 

                   (     ) 

 
 

Remark: 

1. This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the 

foreign investors appointing the Custodian in Thailand.   

2. The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of 

the shareholder. 

(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian 

business. 

3. The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting.  The number of 

shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

4. In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration on the meeting, the 

proxy holder may use the attachment to Proxy Form C. 
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Attachment to Proxy Form C 

 

Authorization on behalf of the Shareholder of   Univanich Palm Oil Public Co., Ltd. 

 

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 54 to be held on Friday 28th April 2023 at 09.00 a.m. 

at Ballroom I, 5th Floor, Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, 

Wattana, Bangkok 10110, Thailand or at any adjournment thereof. 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject            . 

  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my behalf of as deemed appropriate. 

  (b)  The proxy holder shall vote according to my intention as follows:- 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

 

 Agenda No.   Subject : Election of Directors   (continued). 

Name of Director        . 

  Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 

Name of Director        . 

   Approved       votes    Disapproved       votes    Abstained          votes 
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