สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
Attachment 6

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1)

(2)

เขียนที่
Written at ___________________________________________
วันที่
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of
PTT Global Chemical Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้

holding the total amount of

shares

and have the rights to vote equal to

votes as follows:

ordinary share

shares

and have the right to vote equal to

votes

preferred share

shares

and have the right to vote equal to

votes

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิ ทธิ
(3)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

หุ ้น

หุ ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง

เสี ยง

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)
 (1) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) ___________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) ______________ จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณี ย ์ (Postal Code) __________ หรื อ (or)
 (2) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) ________________ ถนน (Road) ____________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) _______________จังหวัด (Province) _____________________ รหัสไปรษณี ย ์ (Postal Code) __________ หรื อ (or)
 (3) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) ________________ ถนน (Road) _______________________ ตําบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อําเภอ/เขต (Amphur/Khet) ________________จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณี ย ์ (Postal Code) __________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 9, 2018 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
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วาระที่ 1 :

รับทราบรายงานผลการดําเนินการของบริษทั ฯ ในปี 2560 และข้ อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 1 : To Acknowledge the Company’s Operations for the Year 2017 and the Recommendation for the Company’s Business Plan and
Approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of Income for the Year Ended December 31, 2017
 (ก)
 (ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 และการจ่ ายเงินปันผล
Agenda 2 : To Consider and Approve the Allocation of Profit for the Operating Results in the Year 2017 and Dividend Distribution
 (ก)
 (ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain

วาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 3 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation
(ก)
 (ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 การแต่ งตั้งกรรมการทั้งชุ ด
 The appointment of all directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain



การแต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The appointment of each director
1) ชื่อกรรมการ
นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
Name of the director Mr. Piyasvasti Amranand
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
2) ชื่อกรรมการ
Name of the director
 เห็นด้วย
 Approve

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
Mr. Pakorn Nilprapunt
 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

3) ชื่อกรรมการ
Name of the director
 เห็นด้วย
 Approve

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
Professor Dr. Somkit Lertpaithoon
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Disapprove
 Abstain

 งดออกเสี ยง
 Abstain
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4) ชื่อกรรมการ
Name of the director
 เห็นด้วย
 Approve

พันเอก นิธิ จึงเจริญ
Colonel Nithi Chungcharoen
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Disapprove
 Abstain

5) ชื่อกรรมการ
Name of the director
 เห็นด้วย
 Approve

นางบุบผา อมรเกียรติขจร
Mrs. Boobpha Amornkiatkajorn
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Disapprove
 Abstain

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 4 : To Consider and Approve the Directors’ Remuneration
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน สํ าหรับปี 2561
Agenda 5 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2018
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
วาระที่ 6 : พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษทั ฯ ข้ อ 34
Agenda 6 : To Approve the Amendment of the Company’s Articles of Association, Article 34
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
วาระที่ 7 : ปรึกษากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 7 : Other Business (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
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/our voting as a
shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติ
ในเรื่ องใด นอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I / We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does not cast the vote as specified in this
Proxy Form.
ลงชื่อ
Signature (

ผูม้ อบฉันทะ
) Shareholder

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ 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.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the shareholders may use the Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited.
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 ของบริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในวัน จันทร์ ท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
หรื อจะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public Company Limited on Monday, April 9, 2018 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.
ระเบียบวาระที่
Agenda Item :
 (ก)

เรื่อง
Subject:
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain

.

ระเบียบวาระที่
Agenda Item
 (ก)

.

ระเบียบวาระที่
Agenda Item :
 (ก)

.

ระเบียบวาระที่
Agenda Item :
 (ก)

.

ระเบียบวาระที่
Agenda Item :
 (ก)

.

เรื่อง
Subject:
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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ระเบียบวาระที่
Agenda Item:

เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
Subject : Election of directors (Continued)
ชื่อกรรมการ
Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve
ชื่อกรรมการ
Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

 งดออกเสี ยง
 Abstain

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

 งดออกเสี ยง
 Abstain

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

 งดออกเสี ยง
 Abstain

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

 งดออกเสี ยง
 Abstain

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

 งดออกเสี ยง
 Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :

 เห็นด้วย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :

 เห็นด้วย
 Approve

ชื่อกรรมการ

Name of the Director :

 เห็นด้วย
 Approve

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ
Signature (

ผูม้ อบฉันทะ
) Shareholder

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

ลงชื่อ
Signature (

ผูร้ ับมอบฉันทะ
) Proxy

แบบหนังสื อมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce
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