สิ่งที่สง่ มำด้ วย 6
Attachment 6

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศทีแ่ ต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน)
้
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่ (Written at)
วันที่
เดือน
Date
Month

อำกรแสตมป์ 20 บำท
Duty Stamp 20฿

พ.ศ.
Year

(1) ข้ ำพเจ้ ำ (I/We) _____________________________________________ สัญชำติ (Nationality) _________ ___ อำยุ (Age) ___________ปี (Years)
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ (Residing at) __________ซอย (Soi)
ถนน (Road) _______________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) ____
______
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)______________________จังหวัด (Province) _____ _________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____________
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ แก่
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
as a custodian of
who is a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม
holding shares at the total amount of
 หุ้นสำมัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ำกับ

shares

and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

(ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วย 7)
(The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

 (1.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age)
ปี (Years)
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) __________ หรือ (or)
 (2.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age)
ปี (Years)
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) __________ หรือ (or)
 (3.) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age)
ปี (Years)
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) _________________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________________จังหวัด (Province) ____________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _________
_
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ ำพเจ้ ำเพื่อเข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ในวันพุธที่ 1 เมษำยน 2558 เวลำ 14:00 น. ณ ห้ องบำงกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ ำว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ วย
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 Wednesday, April 1, 2015 at 14:00 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) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั ง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ  หุ้นสำมัญ
Grant partial shares of
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

หุ้น
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
The total number of voting right is

เสียง
Votes
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(4) ข้ ำพเจ้ ำขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ ำพเจ้ ำในกำรประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วำระที่ 1 : รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้ อเสนอแนะกำรดำเนินกิจกำรในอนำคต
Agenda 1 : To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2014 and the Recommendation for the Company’s Business Plan.
(ระเบียบวำระนี ้เป็ นเรื่องเพื่อทรำบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
วำระที่ 2 : พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
Agenda 2 : To Consider and Approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of Income for the Year Ended December
31, 2014.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วำระที่ 3 : พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2557 และกำรจ่ ำยเงินปั นผล
Agenda 3 : To Consider and Approve the Allocation of Profit for the Operating Results in the Year 2014 and Dividend Distribution.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes
วำระที่ 4 : พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 4 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation.
(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 กำรแต่งตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด
 The appointment of all directors
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
 กำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
 The appointment of each director
1) ชื่อกรรมกำร นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ
Name of the director Mr. Somchai Kuvijitsuwan
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove
ชื่อกรรมกำร นำยวศิน ธีรเวชญำณ
Name of the director Mr. Vasin Teeravechyan
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

2)
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3)

ชื่อกรรมกำร ศำสตรำจำรย์ สุรพล นิติไกรพจน์
Name of the director Professor Surapon Nitikraipot
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

4) ชื่อกรรมกำร พันเอก นิธิ จึงเจริ ญ
Name of the director Colonel Nithi Chungcharoen
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 6 : พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทน สำหรับปี 2558
Agenda 6 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2015.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 7 : ปรึกษำกิจกำรอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 7 : Other Business (if any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

5)

ชื่อกรรมกำร นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร
Name of the director Mrs. Boobpha Amornkiatkajorn
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
 Approve
votes  Disapprove

วำระที่ 5 : พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
Agenda 5 : To Consider and Approve the Directors’ Remunerations.
 (ก)
 (ข)
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นกำร
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
A proxy’s vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and not my voting as a
shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ ำไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประกำรใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำลงมติ
แทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.
กิจกำรใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทำไปในกำรประชุม เว้ นแต่กรณีทผี่ ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำเองทุกประกำร
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

หมำยเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพำะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้ เท่ำนัน้
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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 ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผู้เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลื
้
อกตังกรรมกำรทั
้
งชุ
้ ด หรือ เลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
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. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตำมแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the
Attachment to Proxy Form C

Page 4 of 6

สิ่งที่สง่ มำด้ วย 6
Attachment 6

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

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ในวันพุธที่ 1 เมษำยน 2558 เวลำ 14:00 น.
ณ ห้ องบำงกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศูนย์กำรค้ ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้ ว ย
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public Company Limited on Wednesday, April 1, 2015
at 14:00 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.
ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรที่เห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้ วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรที่เห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้ วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรที่เห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้ วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรที่เห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้ วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes

เรื่อง
Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ ำพเจ้ ำได้ ทกุ ประกำรที่เห็นสมควร
A proxy shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ ำพเจ้ ำ ดังนี ้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้ วย
 Approve

เสียง
Votes

 ไม่เห็นด้ วย
 Disapprove

เสียง
Votes
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ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมกำร (ต่ อ)
Subject : Election of directors (Continued)
ชื่อกรรมกำร

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

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้ วย
 Approve

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำรำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นควำมจริงทุกประกำร
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 ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ กำหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development,
Ministry of Commerce
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