สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
Attachm
ment 7

แบบฟอร์ มลงทะเบียน ของบบริิ ษทั พีทีที โกลบอล
โ
เคมิมิคอล จํากัด ((มหาชน)
Regisstration Forrm of PTT GGlobal Chem
mical Public Companyy Limited
พ า
ข้าพเจ้
I/W
We

สัญชาติ
Nationaality

อยูบ้บ่ านเลขที่
Adddress

เลขทะเบีบียนผูถ้ ือหุน้
Sharehoolder’s Registrattion No.

เป็ นผูถ้ ือหุหน้ ของ บริ ษทั พีทีที โกลบอลล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
being a shhareholder of PTT
P Global Cheemical Public Company
C
Limiited
โดยถืถือหุน้ จํานวนทัทั้งสิ้ นรวม
holdiing the total am
mount of
หุน้ สามั
ส ญ
ordinnary share

หุน้
shares
หุน้
shares
แแบบฟอร์ มลงทะะเบียน
Registration Form
F

การประชุ มมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
Thhe Annual Generaal Shareholders’ Meeting
M
for the Year
Y 2014

บริษัท พีทที ี โโกลบอล เคมิคอล
อ จํากัด (มหาชน)
PTT Global Chemical Public Company Limiteed

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
Tuesday
ay, April 8, 2014 ata 14.00 hours

ณ ห้องจัดงาาน EH 101-1022 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและก
ท
การประชุมไบเททค
at Evennt Hall 101-1022 1st Floor, Banngkok Internatiional Trade & Exhibition
E
Cenntre (BITEC)
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตตราด (กม.1) บาางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
88 Bangna-Trad
B
RRoad (km.1) Bangna,
B
Bangkook 10260
ข้าพเจ้า
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้รัั บมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
I,(name)
am either
e a sharehoolder or a proxyy of
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิมิคอล จํากัด (มหาชน) หมายเลลขบัตรประจําตัตวประชาชน (ห
หรื อหนังสื อเดินนทาง)
PTT Globaal Chemical Puublic Company Limited. My iddentification nuumber (or passsport number) iis
ข้าพเจ้าได้มมาเข้าร่ วมการปประชุมดังกล่าวข้
ว างต้น
I am herebby attend the meentioned meetiing above.
ลงชื่อ
Signaature
(

ผูเ้ ข้าประชุ
ป ม
The meeting
m
attendaant
)

เพื่อความสะดดวกในการลงททะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบบฉันทะที่จะมาาประชุ มโปรดนนําแบบฟอร์ มลลงทะเบียนฉบับนี
บ ้ และหนังสื อ
มอบฉันทะ (กกรณีมอบฉันทะ)
ท พร้ อมทั้งหลักฐานแสดงตตน (ตามที่บริษัษัทฯ กําหนดดังแสดงรายละเอี
ง
อียดไว้ แล้ วในสิสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6
ของหนังสื อเชิชิ ญประชุ มครั้ งนี
ง )้ มาแสดงต่อเจ้
อ าหน้ าที่ลงททะเบียนในวันประชุ
ป มด้ วย

For your connvenience, Shaareholders or Proxies
P
wishinng to attend thhe Meeting, kinndly bring thiss barcode Reggistration Form
m
and the Proxxy Form (in caase of proxy) toogether with th
the evidence off identity (Detaails of evidencces required byy the Companny
are stated in Attachment No.6
N attached to
t the Meetingg Notice) to the Registrationn Desk.

