สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
Atttachment 8

หนัังสือมอบฉันทะ
ท (แบบ ค.) ( สําหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัตงคั
้ สโตเดียนในปประเทศไทยเท่านัน)
ัน้
Proxy (Form C) (For foreeign shareholdeers who have cuustodians in Thaailand only)
เลขทะเบียนผู้ถือห้หุ้น
Shareholders’
S
RRegistration No.

เขียนที
ย ่ (Written at)
วันที่
เดืออน
Daate
Monnth

อากรแสสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

พ.ศ.
Year

(1) ข้ าพเจ้ า (I/W
We) ________________________________________________ สัญชาติติ (Nationality) ____________
_
อ ายุ (Age) ____________ปี (Years))
อยู่บ้านเลขทีที่ (Residing at) __________ซอย
_
(Soi)
(
ถนน (Road) ________________ ตําบล/แขวง ((Tambol/Kwaenng) ____
_
______
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet)________________________จังหวัด ((Province) ______ __________________ รหัสไปรษณ
ณีย์ (Postal Code) ______________
ในฐานะผู้ปรระกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลห้หุ้น (Custodian) ใให้ แก่
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นขออง
บริษัท พีททีทีี โกลบอล เคมิคอล
ค จํากัด (มห
หาชน) (“บริ ษัทฯ””)
as a custoddian of
who is a s hareholder of PTT
P Global Chem
mical Public Coompany Limited (“The Companny”)
โดยถืออหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรววม
holdinng shares at the tootal amount of
หุ้นสามัญ
orddinary share
หุ้นบบุริมสิทธิ
preeference share

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby apppoint

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
sharres

และออกเสียงลงคะแนนไได้ เท่ากับ
and have
h the right to vote
v equal to
ออกเสีสียงลงคะแนนได้ เท่ทากับ
and have
h the right to vote
v equal to
ออกเสีสียงลงคะแนนได้ เท่ทากับ
and have
h the right to vote
v equal to

เสียง ดังนี ้
votes as followws:
เสียง
votes
เสียง
votes

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
น กรรมการอิอิสระของบริ ษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอีอียดตามสิ่งที่สง่ มมาด้ วย 9)
(The shhareholder may appoint the inddependent direcctor of the Comppany of which deetails as in Attacchment 9)

 (1.) ชื่อ (Name) ___________________________________________________________________________ อาายุ (Age)
ปี (Years)
อยู่บ้านเลลขที่ (Residing at)
a ___________________ ถนน (RRoad) ___________________________ ตําบล/แขวง ((Tambol/Kwaeng) ___________________
อําเภอ/เขขต (Amphur/Khet) ______________________จังหววัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณ
ษณีย์ (Postal Codde) __________ หรื
ห อ (or)
 (2.) ชื่อ (Name) ___________________________________________________________________________ อาายุ (Age)
ปี (Years)
อยู่บ้านเลลขที่ (Residing at)
a ___________________ ถนน (RRoad) ___________________________ ตําบล/แขวง ((Tambol/Kwaeng) ___________________
อําเภอ/เขขต (Amphur/Khet) ______________________จังหววัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณ
ษณีย์ (Postal Codde) __________ หรื
ห อ (or)
 (3.) ชื่อ (Name) ___________________________________________________________________________ อาายุ (Age)
ปี (Years)
อยู่บ้านเลลขที่ (Residing at)
a ___________________ ถนน (RRoad) ___________________________ ตําบล/แขวง ((Tambol/Kwaeng) ___________________
อําเภอ/เขขต (Amphur/Khet) ______________________จังหววัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณ
ษณีย์ (Postal Codde) __________ หรื
ห อ (or)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดีดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแแทนข้ าพเจ้ าในกาารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอลล จํากัด (มหาชนน) ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องจัดงาน 1001-102 ชัน้ 1 ศูนนย์นิทรรศการและะการประชุมไบเทค เลขที่
88 ถนนบางนา-ตตราด (กม.1) บางงนา กรุงเทพมหานนคร 10260 หรื ออที่จะพึงเลื่อนไปในนวัน เวลา และสถถานที่อื่นด้ วย
Only onne of them as my/our
m
proxy too attend and voote in the Annuaal Generalst Meeting of Sharehoolders of PTT Global Chemical Public
Company Limitted on Tuesdayy, April 8, 20144 at 14:00 hrs. at Event Hall 101-102
1
1 Flooor, Bangkok Intternational Tradde & Exhibition Centre
(BITEC), 88 Banngna-Trad Roadd (km.1) Bangnaa, Bangkok 102 60 or at any addjournment thereeof to any other date, time, andd venue.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉั
ม นทะเข้ าร่วมประชุ
ม มและออก เสียงลงคะแนนในนครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorrize the proxy to vote on my/ourr behalf at the M
Meeting as followws:
 มมอบฉันทะตามจํานวนหุ
า
้ นทังหมดที
้ ที่ถือ และมีสิทธิอออกเสียงลงคะแนนนได้
GGrant proxy the total
t amount of shares
s
holding aand entitled to vote.
v
 มมอบฉันทะบางส่วน
ว คือ  หุ้นสามั
ส ญ
GGrant partial shaares of
orddinary share
 หุ้นบุบริมสิทธิ
prefference share

หุ้น
sharees

อ ยงลงคะแนนนได้
และมีสิทธิออกเสี
and have the rights to votte equal to

เสียง
votes

หุ้น
sharees

และมีสิทธิออกเสี
อ ยงลงคะแนนนได้
and have the rights to votte equal to

เสียง
votes

รวมสิทธิออกเสียงลง คะแนนได้ ทงหมด
ั้ ด
Thee total number off voting right is

เสียง
Votess
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
Agenda 1 : To Adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 Held on April 4, 2013.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 2 : รั บทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้ อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต
Agenda 2 : To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2013 and the Recommendation for the Company’s Business Plan.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
Agenda 3 : To Consider and Approve the Company’s Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year ended December 31, 2013.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผล
Agenda 4 : To Consider and Approve the Appropriation of Profit for the Operating Results in the Year 2013 and Dividend Distribution.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation.
(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 The appointment of all directors
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes
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 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
 The appointment of each director
1) ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
Name of the director Mr. Prasert Bunsumpun
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

2) ชื่อกรรมการ นายอํานวย ปรีมนวงศ์
Name of the director Mr. Amnuay Preemonwong
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

3) ชื่อกรรมการ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
Name of the director Mr. Samerjai Suksumek
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

4) ชื่อกรรมการ นายสรั ญ รังคสิริ
Name of the director Mr. Sarun Rungkasiri
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

5) ชื่อกรรมการ นายบวร วงศ์ สินอุดม
Name of the director Mr. Bowon Vongsinudom
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ
Agenda 6 : To Consider and Approve the Directors’ Remunerations.
 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน สําหรั บปี 2557
Agenda 7 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2014.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
วาระที่ 8 : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 : Other Business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
A proxy’s vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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 shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy do not cast the vote as
specified in this Proxy Form.

ลงชื่อ
Signature (

ผู้มอบฉันทะ
) Shareholder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split number of shares and appoint
more than one proxy in order to split votes.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อ เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy may use the Attachment
to Proxy Form C
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8
Attachment 8

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น.
ณ ห้ องจัดงาน 101-102 ชัน้ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรื อจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้ วย
At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public Company Limited on Tuesday, April 8, 2014
at 14:00 hrs at Event Hall 101-102 1st Floor, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 88 Bangna-Trad Road (km.1) Bangna,
Bangkok 10260 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการทีเ่ ห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 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:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการทีเ่ ห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการทีเ่ ห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการทีเ่ ห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการทีเ่ ห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสียง
Votes
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ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เรื่ อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่ อ)
Subject : Election of directors (Continued)
ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

 งดออกเสียง
 Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ
Signature (

ผู้มอบฉันทะ
) Shareholder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กําหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development,
Ministry or Commerce
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