สิงทีสงมาดวย 7
Attachment 7

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สําหรับผูถือหุนที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทานั้น)
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่ (Written at)
วันที่
เดือน
Date
Month

อากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp 20฿

พ.ศ.
Year

(1) ขาพเจา (I/We) _____________________________________________ สัญชาติ (Nationality) ____________ อายุ (Age) ___________ป (Years)
อยูบานเลขที่ (Residing at) __________ซอย (Soi)
ถนน (Road) _______________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) ____
______
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet)______________________จังหวัด (Province) _____ _________________ รหัสไปรษณีย (Postal Code) _____________
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหแก
ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
as a custodian of
who is a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding shares at the total amount of
หุนสามัญ
ordinary share
หุนบุริมสิทธิ
preference share

หุน
shares
หุน
shares
หุน
shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(2) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
 (1.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age)
ป (Years)
อยูบานเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย (Postal Code) __________ หรือ (or)
 (2.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age)
ป (Years)
อยูบานเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย (Postal Code) __________ หรือ (or)
ป (Years)
 (3.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age)
อยูบานเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย (Postal Code) __________ หรือ (or)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public
Company Limited on Monday, April 2, 2012 at 15:00 hrs at the Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, 1695
Phaholyothin Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบางสวน คือ  หุนสามัญ
Grant partial shares of ordinary share

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

shares entitled to voting right

votes
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1 : รับทราบผลการดําเนินการของบริษทั ฯ ในป 2554 และขอเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต
Agenda 1 : To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2011 and the Recommendation for the Company’s Business Plan.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
Agenda 2: To Consider and Approve the Company’s Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year ended December 31, 2011.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 การจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง และการจายเงินปนผล
Agenda 3 : To Consider and Approve the Allocation of Profit for the Operating Result in the Year 2011, the Legal Reserve Fund and
Dividend Distribution.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นดวย
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
Agenda 4 : To Consider and Approve the Directors’ Remuneration.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation.
(ก)
 (ข)

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:



 เห็นดวย
 Approve

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors
เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes
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 เห็นดวย
 Approve

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The appointment of each director
1) ชื่อกรรมการ นายสมชาย คูวิจติ รสุวรรณ
1) Name of the director Mr. Somchai Kuvijitsuwan
เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

 เห็นดวย
 Approve

2) ชื่อกรรมการ พลตํารวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน
2) Name of the director Pol.Gen.Sombat Amornvivat
เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

 เห็นดวย
 Approve

3) ชื่อกรรมการ นายสุกฤตย สุรบถโสภณ
3) Name of the director Mr. Sukrit Surabotsopon
เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

 เห็นดวย
 Approve

4) ชื่อกรรมการ นายวศิน ธีรเวชญาณ
4) Name of the director Mr.Vasin Teeravechyan
เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

 เห็นดวย
 Approve

5) ชื่อกรรมการ พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท
5) Name of the director Air Chief Marshal Somchai Thean-anant
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 6 : พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน สําหรับป 2555
Agenda 6 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2012.
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 เห็นดวย
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 7 : พิจารณาแผนการจัดหาเงินกู 5 ป (ป 2555-2559)
Agenda 7 : To Consider and Approve Fund Raising for the Period of 5 Years (2012-2016)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วาระที่ 8 : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 8 : Other Business (If any)
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
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 เห็นดวย
 Approve

เสียง  ไมเห็นดวย
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ
ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีทมี่ ีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติ
แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting consider or passes
resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact,
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, except for the case that the proxy holders do not
cast the vote as specified in this proxy form.
ลงชื่อ
ผูมอบฉันทะ
Signature (
) Shareholder
ลงชื่อ
ผูรับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ
ผูรับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ
ผูรับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint
more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder may use the
Attachment to Proxy Form C
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวันจันทรที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น.
ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the 2012 Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public Company Limited on Monday, April 2, 2012
at 15:00 hrs at the Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak,
Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เรื่อง
Subject:

 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นดวย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นดวย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นดวย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นดวย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (1) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (2) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นดวย
 Approve

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes
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ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject : Election of directors (Cont’)
ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นดวย
 Approve

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไมเห็นดวย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นดวย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นดวย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นดวย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นดวย
 Approve

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ
Signature (

ผูมอบฉันทะ
) Shareholder

ลงชื่อ
Signature (

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูรับมอบฉันทะ
) Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development,
Ministry or Commerce
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