สิ่งที่สงมาดวย 5
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น.

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

1. การลงทะเบียน
บริษัทฯ เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 13:00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะ
ดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุนและ/หรือผูรับ
มอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาดวย
2. การเขาประชุมดวยตนเอง
2.1 แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 6)
2.2 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ-สกุล ตองแสดง
หลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
3.2 กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให
1) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียาเวส
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือ
2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
3) นางรวีพร คูหิรัญ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ หรือ
4) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือ
5) นายอํานวย ปรีมนวงศ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.3 ขอมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ กอนวันประชุมลวงหนา
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555 โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือ ขีดลบขอความ
ที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้
บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปสําหรับผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม
4. เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) และแบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หมายเหตุ
 ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได
 ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวา
จํานวนที่ตนถืออยูได
4.1.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา (ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแตละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 6)
(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดลงนามโดยผูมอบฉันทะ
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(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(ในกรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมอบฉันทะ
(4) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.1.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล (ขอแนะนําใหใชหนั งสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสีย ง
ในแตละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 6)
(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(3) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี)
(4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการ
เปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มี
อํานาจไมเกิน 3 เดือน
(5) สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดัวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล
(6) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.2 หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. (แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศ และแต ง ตั้ ง คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทย เปนผูรับฝากหุนและดูแลหุน
(1) แบบฟอรมลงทะเบียน (ตามสิ่งที่สงมาดวย 6)
(2) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น นั ก ลงทุ น ต า งประเทศมอบหมายให คั ส โตเดี ย น (Custodian)
เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(3) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(5) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(6) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล
ซึ่ง ออกโดยหน วยราชการที่ มี อํา นาจของประเทศที่นิติบุค คลนั้ นตั้งอยู หนังสือ รับ รองการเปนนิติบุค คล
ดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหนวยราชการที่มีอํานาจไมเกิน 3 เดือน
(7) เอกสารใดขางตนที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกัน
ดวย และใหบุคคลที่อางอิงเอกสารดังกลาว หรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลดังกลาวลงนาม
รับรองความถูกตองของคําแปลดวย
(8) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

- 27 -

