สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
Attachment 5

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy Form (Form A)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.
(1)

(2)

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

ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
as a shareholder of

สัญชาติ
Nationality
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
PTT Global Chemical Public Company Limited

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

 หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

(3)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares
shares

หุ้น

shares

and have the rights to vote equal to

and have the rights to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and have the rights to vote equal to

votes as follows:
votes

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3)
 (1) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) ______________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) __________________ ถนน (Road) ___________________ ตาบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet) ______________จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) __________ หรื อ (or)
 (2) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) ______________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) ______________ ถนน (Road) ____________________ ตาบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet) _____________จังหวัด (Province) _____________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ____________ หรื อ (or)
 (3) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อายุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ า้ นเลขที่ (Residing at) ________________ ถนน (Road) _______________________ ตาบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) __________________
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet) ________________จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _________________

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี เลขที่ 555/3 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Company Limited on Tuesday,
June 2, 2020 at 09:00 hrs. at The Synergy Hall, 6th Floor, Building C, 555/3 The Energy Complex, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok
10900 or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
Signature (
) Shareholder
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (
) Proxy

หมำยเหตุ / Remark
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. Shareholders may not split number of shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce

