สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น.

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

1. การลงทะเบียน
บริ ษทั ฯ เปิ ดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กาํ หนดในหนังสื อเชิญประชุม และจะ
ดําเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียน และหนังสื อมอบฉันทะ (กรณี มอบฉันทะ) มาด้วย
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
2.2 ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(กรณี ผถู้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณี ที่มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดง
หลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3.2 กรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) นายสมชาย คูวิจิตรสุ วรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
2) พล.ต.อ. สมบัติ อมรวิวฒั น์
ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรื อ
3) นายวศิน ธีรเวชญาณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน หรื อ
4) พล.อ.อ. สมชาย เธียรอนันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน หรื อ
5) พลตํารวจโท ประวุฒิ ถาวรศิริ
กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อ ขีดลบข้อความ
ที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ จะอํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
4.1 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน) และแบบ ข. (แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ าง ๆ
ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
หมายเหตุ
 ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถแบ่ งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่ งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผู้ถือหุ้ นจะต้ องมอบฉั นทะเท่ ากับจํานวนหุ้ นที่ตนถืออยู่ โดยไม่ สามารถมอบฉั นทะเพียงบางส่ วนน้ อยกว่ า
จํานวนทีต่ นถืออยู่ได้
4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
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(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง
(ในกรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อบฉันทะ
(4) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อ
หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล (ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(3) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(4) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการ
เป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มี
อํานาจไม่เกิน 3 เดือน
(5) สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันดัวย และให้ผมู้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคําแปล
(6) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อ
หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.2 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตั้งคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
(2) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คสั โตเดียน (Custodian)
เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(3) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(4) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล พร้อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(5) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(6) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิน 3 เดือน
(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย
และให้บุคคลที่อา้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง
ความถูกต้องของคําแปลด้วย
(8) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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