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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affixed Stamp Duty Baht 20) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ส ำหรับผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
Proxy Form (Form C) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที่.......................................................... 
Shareholders register no. Written at 
  

วนัที่............เดอืน...........................พ.ศ.........  
 Date           Month             Year 
 

(1)   ขา้พเจา้........................................................................................................................................................................................ 
            I/We         
ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต าบล/แขวง ................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                    
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์……………………………. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ................................................................................................................................ 
As being the custodian of 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Indorama Ventures Public Company Limited (“Company”) 
 
            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of  shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุน้สามญั    หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ............. 

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

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

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

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

ถนน ............................................................ ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ........................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                 

  
จงัหวดั .................................................................รหสัไปรษณีย ์...................................................................  
Province              Postal Code                                
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2566 ในวันอังคำรที ่25 เมษำยน 2566 เวลำ 14.00 น. โดยจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามกฎระเบียบและกฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 
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. 
1/2023 on Tuesday 25 April 2023 at 2.00 p.m., via electronic means (“e-AGM”), in accordance with the prescribed rules and 
regulations, or such other date and time as the meeting may be adjourned. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
  □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่ือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

   □ หุน้สามญั .................................... หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................... เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                     votes 
 

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

 
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2565 
Agenda Item 1  To acknowledge the report on the Company’s operational results for the year 2022 

 
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2565 
Agenda Item 2  To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the 

year ended 31 December 2022 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรไว้เป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย  และกำรจ่ำยเงิน
ปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2565 

Agenda Item 3  To consider and approve the appropriation of profit to the legal reserve and 
dividend payment from the Company’s 2022 operating results 

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

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

 □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง ............. เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain                vote(s)  
 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนกรรมกำรของบริษัท 

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 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda Item 4.1 To consider and approve the election of directors in replacement of those who retire 

by rotation  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

4.1.1 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 
Mrs. Kaisri Nuengsigkapian 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง ............. เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain                vote(s)        

4.1.2 นายดีลปิ กมุาร ์อากาวาล 
Mr. Dilip Kumar Agarwal 

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง ............. เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain                vote(s)        
     

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนมุตัิการลดจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 15 ท่าน เป็น 12 ท่าน 
Agenda Item 4.2 To consider and approve the reduction in the total number of directors of the Company 

from 15 to 12 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรประจ ำปี 2566 
Agenda Item 5  To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2023 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง ............. เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain                vote(s)  
 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2566 

Agenda Item 6  To consider and appoint the Company’s Auditor and Fix the Audit Fee for the Year 2023 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item 7 Any other businesses (if any) 

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

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

  □ เห็นดว้ย .................... เสียง       □ ไม่เห็นดว้ย .................... เสียง □ งดออกเสียง ............. เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain                vote(s)      
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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.  
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ............................................................ ) 

   
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 

   
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 
 
หมายเหต ุ/ Remarks  
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder  

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

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy Form (Form C) 

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

  
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2566 ในวันอังคำรที่ 25 เมษำยน 2566 เวลำ 14.00 น. โดยจดัการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามกฎระเบยีบและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัและเวลาอื่นดว้ย 

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Tuesday 25 April 2023 at 02.00 p.m., via 
electronic means (“e-AGM”), in accordance with the prescribed rules and regulations, or such other date and time as the meeting may be 
adjourned. 

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

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

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 
 
 ลงนาม/Signed ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
   ( ............................................................ ) 

   
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 

   
  ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ............................................................ ) 
 
 


