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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(สําหรับผูถือหุนซ่ึงเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

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

----------------------------- 
เลขทะเบียนผูถือหุน เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

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

(1)   ขาพเจา .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
สํานักงานต้ังอยูเลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ตําบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
อําเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ……………………………………….. รหัสไปรษณีย …………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม    หุน      และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังนี้  
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุนสามัญ     หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให (1) ...................................................................................................  อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ ............................. 

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

(2) ....................................................................................................  อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ ..............................                        
                               age        years, residing at 

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

(3) ....................................................................................................  อายุ ................ ป อยูบานเลขที่ ..............................                        
                              age        years, residing at 

ถนน ............................................................ ตําบล/แขวง ............................................................ อําเภอ/เขต ............................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จังหวัด .................................................................รหัสไปรษณีย ...................................................................  
Province              Postal Code                                
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2565 ในวัน
อังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันและเวลาอ่ืนดวย 
 
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. 1/2022 

on Tuesday 26th April 2022 at 2.00 p.m., via electronic means (“e-AGM”), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings 
B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or such other date and time as the meeting may be adjourned. 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังน้ี 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

      Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □ มอบฉันทะบางสวน คือ 
      Grant partial shares of 

   □ หุนสามัญ .................................... หุน         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด ..................................................... เสียง 
  Total voting right                                                                                    vote (s) 
 
(4)    ขาพเจามอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2021 

 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the year ended 

31st December 2021 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 
Agenda Item 3  To consider and approve the dividend payment from the Company’s 2021 operating results  

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

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

 □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และการเปล่ียนแปลง
จํานวนกรรมการของบริษัท 

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation 
and the change in total number of the Company’s Board of Directors 

 
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
Agenda Item 4.1 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire by rotation  

 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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 □  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 
                     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:     

4.1.1 นางสุจิตรา โลเฮีย 
Mrs. Suchitra Lohia 

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.1.2 นายยาโชวาดัน โลเฮีย 
Mr. Yashovardhan Lohia 

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.1.3 นายซันเจย อาฮูจา 
Mr. Sanjay Ahuja 

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

4.1.4 นายระเฑียร ศรีมงคล 
Mr. Rathian Srimongkol 

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  

4.1.5 นายเทวินทร วงศวานิช 
Mr. Tevin Vongvanich 

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s) 
     

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดจํานวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 16 ทาน เปน 15 ทาน 
Agenda Item 4.2 To consider and approve the reduction in the total number of Directors of the Company from 16 to 15 

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

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

 □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการประจําป 2565 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2022 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565 
Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2022 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน
จํานวนไมเกิน 56,150,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท้ังทางตรง
และทางออม 

Agenda Item 7  To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase the newly-issued 
ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 56,150,000 units to directors 
and employees of the Company and its direct and indirect subsidiaries 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 

Agenda Item 8  To consider and approve the directors who will be allocated the Warrants in the amount 
exceeding 5% of the total number of the Warrants 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 51,458,541 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 5,666,010,449 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,614,551,908 บาท โดยการตัดหุนที่ยัง
ไมไดออกจําหนายจํานวน 51,458,541 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 9  To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company by Baht 
51,458,541 from the existing registered capital of Baht 5,666,010,449 to Baht 5,614,551,908 by 
cancelling 51,458,541 authorized but unissued shares at a par value of Baht 1 per share and the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
the reduction in the registered capital 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 56,150,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
จํานวน 5,614,551,908 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,670,701,908 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนจํานวน 56,150,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 
4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 10 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by Baht 
56,150,000 from the existing registered capital of Baht 5,614,551,908 to Baht 5,670,701,908 by 
issuing 56,150,000 newly-issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and the 
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with 
the increase in the registered capital 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)  
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
Agenda Item 11 To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares of the Company to 

accommodate the exercise of the Warrants 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda Item 12 Any other businesses (if any) 

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

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

  □ เห็นดวย .................... เสียง       □ ไมเห็นดวย .................... เสียง □ งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปน
การลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 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 ............................................................ ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

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



 
 

Indorama Ventures Public Company Limited 

Page 6 

 

หมายเหตุ / Remarks  
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
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. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2565 ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-

AGM) ตามพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันและ
เวลาอ่ืนดวย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Tuesday 26th April 2022 at 02.00 p.m., via electronic 
means (“e-AGM”), in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or 
such other date and time as the meeting may be adjourned. 

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

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

  
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
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      วาระที่............. …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 □  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูมอบฉันทะ/Grantor 
        ( ............................................................ ) 
 

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ............................................................ ) 

 
   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

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

   ลงนาม/Signed ............................................................ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
         ( ............................................................ ) 

 


