
 
 

 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(สาํหรับผู้ถอืหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั $งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

Proxy Form C. 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

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

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที" ........................................................ 
Shareholders register no. Written at 

วนัที"............เดือน........................พ.ศ.………  
 Date             Month           Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
สํานกังานตั @งอยูเ่ลขที" ......................................... ถนน……………………..……………………. ตําบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อําเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึ"งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจํานวนทั @งสิ @นรวม    หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  ดงันี @  
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□  หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุ้นบริุมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้   (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที" ............................. 

Hereby appoint                           age        years, residing at 
 
ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 

  (2) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที" ..............................                                                
                                age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 

  (3) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที" ..............................                                                                                                                  
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................................  
Province              Postal Code                                
 
คนหนึ"งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื"อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั @งที" 1/2555 ในวนั
พฤหสับดทีี" 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ โรงแรมพลาซา่ แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขที" 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 
10330 หรือที"จะพงึเลื"อนไปในวนั เวลา และสถานที"อื"นด้วย 
 



 
 

 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2012 on 
Thursday 26 April 2012 at 02.00 p.m. at Athenee Crystal Hall, Plaza Athenee A Royal Meridien Hotel Bangkok, No.61 Wireless Road, 
Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั @งนี @ ดงันี @ 

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
 
□  มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั @งหมดที"ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
□  มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial shares of 

  □  หุ้นสามญั .................................... หุ้น         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 
          ordinary share                           shares       and have the right to vote equal to                         votes 

 
  □  หุ้นบริุมสิทธิ ................................. หุ้น         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................ เสียง 

                     preferred share         shares        and have the right to vote equal to                          votes 
 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั @งหมด ..................................................... เสียง 
   Total voting rights                                                                                      vote (s) 
 
(4)    ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั @งนี @ ดงันี @ 

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

      วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั$งที�  1/2554 เมื�อวันที� 22 กันยายน 2554 
Agenda Item 1  To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2011 

dated 22 September 2011 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 

                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
  

      วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554  
Agenda Item 2  To acknowledge the 2011 Performance Report  

 
       วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2554 สิ $นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554 
Agenda Item 3  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year 2011 

ended 31 December 2011  
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 

                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

       วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2554 

Agenda Item 4  To consider and approve the Appropriation to Legal Reserve and Dividend Payment for the year 2011 
Performance  

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

     วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5 To consider and approve the Re-election of directors who retire by Rotation  

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 



 
 

 
 □  การแตง่ตั @งกรรมการทั @งชดุ 

        Vote for all the nominated candidates as a whole 
  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)     
    

 □  การแตง่ตั @งกรรมการเป็นรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)    
     

5.1 นายวิลเลี"ยม เอ็ลวู๊ด ไฮเน็ค 
        Mr. William Ellwood Heinecke 

 □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.2 นายศิริ การเจริญด ี 
Dr. Siri Ganjarerndee 

 □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.3 นายคณิต สห์ี 
         Mr. Kenneth See 

 □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

5.4 นายมาริษ สมารัมภ์ 
         Mr. Maris Samaram 

 □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s) 

5.5 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
         Mr. Dilip Kumar Agarwal 

 □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s) 
 

        วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 
Agenda Item 6  To consider and approve the Remuneration of Directors for the Year 2012 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

       วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั $งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 
Agenda Item 7  To consider and appoint the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year 2012 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

   วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8  Any other businesses (if any) 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที"ไมเ่ป็นไปตามที"ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี @ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั @นไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น

การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.  
 



 
 

 
 (6) ในกรณีที"ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที"ที"ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื"องใดนอกเหนือจากเรื"องที"ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที"มีการแก้ไขเปลี"ยนแปลงหรือเพิ"มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 

 
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. 

 
กิจการใดที"ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที"ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที"ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall 
be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                                        ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( ............................................................ ) 

หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี @ใช้เฉพาะกรณีที"ผู้ ถือหุ้นที"ปรากฏชื"อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั @งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั @น 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 
Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที"ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นที"มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื"อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีที"มีวาระที"จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที"ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ"มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Supplemental Proxy Form as enclosed. 

 

 

 

 

 



 
 

 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั @งที" 1/2555  ในวนัพฤหสับดทีี" 26 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องเเอทธินี  คริสตลั  ฮอลล์  โรงแรมพลาซ่า 
เเอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที" 61 ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร  10330 หรือที"จะพงึเลื"อนไปในวนั เวลา และสถานที"อื"นด้วย 
For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2012 on Thursday 26 April 2011 at 02.00 p.m. at Athenee Crystal Hall, Plaza 
Athenee A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road,  Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

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

      วาระที�............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
  

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
      วาระที�............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
      วาระที�............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
      วาระที�............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 



 
 

 
  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

      วาระที�............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที"เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี @ 
                       (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นด้วย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

        ( ............................................................ ) 

 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

        ( ............................................................ ) 

 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

         ( ............................................................ ) 

  

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

         ( ............................................................ ) 

 
 


