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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 

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

----------------------------- 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต าบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย์ …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    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 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ............................. 

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

(2) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                               age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ................................................................... หรือ 
Province              Postal Code                               or 

(3) ....................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ ..............................                                                                                                                       
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย์ ...................................................................  
Province              Postal Code                                
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ใน  
วันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้ กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
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. 1/2020 

on Tuesday 30th June 2020 at 2.00 p.m. at Chadra Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No.991/9, Rama 1 Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อ 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 

 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด ..................................................... เสียง 
  Total voting right                                                                                    vote (s) 
 
(4)    ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2019 

 
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมตัิงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 

31st December 2019 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง 

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

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 
และรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

Agenda Item 3  To consider and approve the omission of additional dividend payment for the year 2019 and to 
acknowledge the interim dividend payments  

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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)  
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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:     

4.1 นายระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol 

  □ เห็นด้วย .................... เสียง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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4.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 
Mr. William Ellwood Heinecke 

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

4.3 ดร. ศิริ การเจริญดี 
Dr. Siri Ganjarerndee  

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

4.4 นายคณิต สห์ี 
Mr. Kanit Si  

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

4.5 นายดีลปิ กมุาร์ อากาวาล 
Mr. Dilip Kumar Agarwal  

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

4.6 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร 
Mrs. Kaisri Nuengsigkapian 

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

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรประจ ำปี 2563 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2020 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2020 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 .................... เสยีง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 และข้อที่ 26 
Agenda Item 7 To consider and approve the amendment to Articles 22 and 26 of the Company’s Articles of 

Association 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง 

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

วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item 8 Any other businesses (if any) 

 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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 .................... เสยีง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 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 ุ/ Remarks  
 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
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 ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ 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. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2563 ในวันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี ้กรุงเทพ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Tuesday 30th June 2020 at 02.00 p.m. at Chadra 
Ballroom, Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand or such other date, time and place as the 
meeting may be adjourned. 

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

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

  
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง 

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

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

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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)        
 

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

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง 

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

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

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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วำระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

  (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 .................... เสยีง       □ ไมเ่ห็นด้วย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสยีง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 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 
         ( ............................................................ ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


