สิ่ งที่ส่งมำด้วย 5
Attachment 5

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับผูถ้ ือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น)
Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่ (Written at)
วันที่
เดือน
Date
Month

อำกรแสตมป์ 20 บำท
Duty Stamp 20฿

พ.ศ.
Year

(1) ข้ำพเจ้ำ (I/We) _____________________________________________ สัญชำติ (Nationality) ____________ อำยุ (Age) ___________ปี (Years)
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ (Residing at) __________ซอย (Soi)
ถนน (Road) _______________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)______________________จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณี ย์ (Postal Code) _____________
ในฐำนะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”)
as a custodian of
who is a shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้ นรวม
holding shares at the total amount of
 หุ้นสำมัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
preference share

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ
and have the rights to vote equal to
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ

shares

and have the rights to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows:
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ฯ ได้ โดยมีรำยละเอียดตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 3)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 3)
 (1) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ (Residing at) ______________ถนน (Road) ____________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) ______________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) ______________ จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) __________ หรื อ (or)
 (2) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ (Residing at) _______________ ถนน (Road) ____________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) _____________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) _______________จังหวัด (Province) _____________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) __________ หรื อ (or)
 (3) ชื่อ (Name) ______________________________________________________________________ อำยุ (Age) __________ ปี (Years)
อยูบ่ ำ้ นเลขที่ (Residing at) ________________ ถนน (Road) ____________________ ตำบล/แขวง (Tambol/Kwaeng) ____________________
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) ________________จังหวัด (Province) ______________________ รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั พี ทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ในวันอังคำรที่ 2 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09:00 น. ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำร ซี เลขที่ 555/3 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
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.
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ  หุน้ สำมัญ
Grant partial shares of
ordinary share

หุ้น
shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
preference share
shares
รวมสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
The total number of voting rights is

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
เสียง
Votes

เสียง
votes
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วำระที่ 1 :

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ในปี 2562 และข้อเสนอแนะกำรดำเนินกิจกำรในอนำคต และพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
Agenda 1 : To Acknowledge the Operations for the Year 2019 and the Recommendation for the Business Plan, and Approve the Financial
Statement for the Year Ended December 31, 2019
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain
votes

วำระที่ 2 :
Agenda 2 :

รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
To Acknowledge the Interim Dividends Payment
(ระเบียบวำระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
วำระที่ 3 : พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 3 : To Consider and Elect New Directors to Replace Those Who are due to Retire by Rotation
(ก)
 (ข)

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 The appointment of all directors
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
 The appointment of each director
1) ชื่อกรรมกำร
นำยกฤษฎำ บุญรำช
Name of the director Mr. Grisada Boonrach
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

2) ชื่อกรรมกำร
นำยประภำศ คงเอียด
Name of the director Mr. Prapas Kong-ied
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

3) ชื่อกรรมกำร
นำงเปรมฤทัย วินัยแพทย์
Name of the director Mrs. Premrutai Vinaiphat
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

4) ชื่อกรรมกำร
นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชู โต
Name of the director Mr. Wittawat Svasti-xuto
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes

5) ชื่อกรรมกำร
นำงอรวดี โพธิสำโร
Name of the director Mrs. Arawadee Photisaro
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
 Approve
votes  Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
votes  Abstain

เสียง
votes
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วำระที่ 4 :
Agenda 4
 (ก)
 (ข)

พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
To Consider and Approve the Directors’ Remuneration
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

วำระที่ 5 : พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทน สำหรับปี 2563
Agenda 5 : To Consider the Appointment of the Auditor and Fix the Annual Fee for the Year 2020
 (ก)
 (ข)

วำระที่ 6 :
Agenda 6 :
 (ก)
 (ข)

วำระที่ 7 :
Agenda 7 :
 (ก)
 (ข)

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

พิจำรณำแผนกำรออกหุ้นกู้
To Consider and Approve Debentures Issuance Plan
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่ เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes

ปรึกษำกิจกำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
Other Business (if any)
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
 Approve
votes  Disapprove
votes  Abstain

เสียง
votes
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(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นกำร
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้น
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) ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำลงมติ
แทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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 rights to
consider and vote as to his/her consideration.
กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อเสมือนว่ำ
ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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

หมำยเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพำะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้ นให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
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.
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด หรื อ เลือกตั้งกรรมกำรเป็ 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. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
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.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of PTT Global Chemical Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ในวัน อังคำรที่ 2 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09:00 น.
ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำร ซี เลขที่ 555/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร 10900 หรื อจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่ อื่นด้วย
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of PTT Global Chemical Public 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.
ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เรื่ อง
Subject:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

เรื่ อง
Subject:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

เรื่ อง
Subject:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

เรื่ อง
Subject:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 Approve

ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

เรื่ อง
Subject:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
A proxy votes on my/our following purposes:
 เห็นด้วย
 Approve

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes
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ระเบียบวำระที่
Agenda Item:

เรื่ อง : เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)
Subject : Election of directors (Continued)
ชื่อกรรมกำร
Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

 ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

เสี ยง
Votes

 งดออกเสี ยง
 Abstain

เสี ยง
Votes

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

ชื่อกรรมกำร

Name of the Director :
 เห็นด้วย
 Approve

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรในใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นควำมจริ งทุกประกำร
I / We certified 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กำหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce
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