สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

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

1. การลงทะเบียน
บริ ษทั ฯ เปิ ดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กาหนดในหนังสื อเชิญประชุม
และจะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนาแบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุม และหนังสื อมอบฉันทะ (กรณี
มอบฉันทะ) มาด้วย
2. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
2.1 แบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
2.2 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) โดยเอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็ นฉบับจริ ง มีขอ้ มูล
และภาพใบหน้าของผูถ้ ือหุ ้นที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม เพื่อลงทะเบียน ในกรณี
ที่มีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3.2 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
2) นายประเสริ ฐ บุญสั มพันธ์
3) นายอานวย ปรีมนวงศ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

หรื อ
หรื อ
หรื อ

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข
หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะอานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ สาหรับผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
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4. เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
4.1 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่ งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กาหนด
รายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หมายเหตุ
• ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่ งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
• ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉั นทะเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่ สามารถมอบฉั นทะเพียงบางส่ วน
น้ อยกว่ าจานวนทีต่ นถืออยู่ได้
4.1.1 กรณีผ้ ูมอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการ
ออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อ
เดินทาง(ในกรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ สาเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของ
ผูม้ อบฉันทะที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม
(4) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ทั้งนี้
เอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็ นฉบับจริ ง มีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่ชดั เจน และเอกสารไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม เพื่อลงทะเบียน
4.1.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ
การออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรอง
นิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(3) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การเป็ นนิติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(4) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การเป็ นนิติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค
(Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 1 ปี
(5) สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันดัวย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
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(6) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อ
ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ)
ทั้งนี้ เอกสารแสดงตนดังกล่าวต้องเป็ นฉบับจริ ง มีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม เพื่อลงทะเบียน
4.2 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากหุ ้นและดูแลหุน้
(1) แบบฟอร์มหนังสื อเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คสั โตเดียน (Custodian)
เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(3) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(4) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(5) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
นิติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับ
ตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(6) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการ
เป็ นนิ ติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการ
ที่มีอานาจไม่เกิน 1 ปี
(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อา้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบุคคล
ดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคาแปลด้วย
(8) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาต
ขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ทั้งนี้ เอกสารแสดงตน
ดังกล่าวต้องเป็ นฉบับจริ ง มีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะที่ชดั เจน และไม่หมดอายุ
ก่อนหรื อ ณ วันประชุม เพื่อลงทะเบียน
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