แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วันที่ ....................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/……….) ............................................................. อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............
ถนน .................................... ตาบล/แขวง......................................... อาเภอ/เขต ............................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณี ย ์ .................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) .......................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์..............................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................... หุน้
ข้า พเจ้า มี ค วามประสงค์ ข อเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ในการประชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น
ประจาปี 2561 ดังนี้
เรื่ อง : .......................................…………………….………..…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….....
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ : …………………………..….………………….……………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่ อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน .............. หน้า
[กรณี ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 3.3 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) .................................................. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที่ ...................... ถนน ......................................
ตาบล/แขวง ..........................................อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณี ย ์ ...................... โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ................................. (มือถือ) ......................................
โทรสาร ............................. อีเมล์ .................................................. เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการ
ติดต่อกับบริ ษทั ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสาร
และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...................................................................)

แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วันที่ ....................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/……….) ............................................................ อยูบ่ า้ นเลขที่ .............................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง .........................................อาเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ........................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์...............................................................
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................................... หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/….) .............................................................
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 โดยบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ..................... หน้า
เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :
.……………………………………………………….....................................................................................
.……………………………………………………….....................................................................................
.……………………………………………………….....................................................................................
[กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายเสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.4 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ....................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. ถนน ........................................
ตาบล/แขวง .........................................อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณี ย ์ ....................... โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน)................................. (มือถือ) ......................................
โทรสาร ...................................อีเมล์ .............................................. เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการ
ติดต่อกับบริ ษทั ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...................................................................)

แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)

รู ปถ่ าย

ชื่ อ/นามสกุล (ภาษาไทย) ...........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................................. อายุ................ ปี เพศ ................. สัญชาติ.........................
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ............... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .............................................
อาเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...................
โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) .................................. (มือถือ) .................................... โทรสาร ................................
อีเมล์..............................................
การถือหุ้น บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ .................... จานวน ........................... หุน้
สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ .......................................................................... ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน .................................. หุน้
บุตร จานวน ................... คน คือ
1 ……………………………………………… อายุ .……... ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน ....................... หุน้
2 ……………………………………………… อายุ …..….. ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน ....................... หุน้
3 ……………………………………………… อายุ .……... ปี ถือหุน้ บริ ษทั ฯ จานวน ....................... หุน้
ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน
ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปี ที่สาเร็ จ
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ชื่อหลักสู ตร
สถาบันที่จดั
ปี ที่เข้าอบรม
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
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ประสบการณ์ ทางาน/การดารงตาแหน่ งกรรมการ จนถึงปั จจุบัน
ชื่อหน่วยงาน
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

ประเภทธุ รกิจ
……….……………………
……….……………………
……….……………………
……….……………………

ตาแหน่ง
………………..…………
………………..…………
………………..…………
………………..…………

ช่วงเวลา
……………….
……………….
……………….
……………….

การมี ส่ วนได้ เสี ยทางตรงและทางอ้ อ มในบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ วม และบริ ษั ท ที่เกี่ยวข้ อง ได้แ ก่
การถือหุ น้ หรื อเข้าร่ วมเป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................................................................... ..........................
คายินยอม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................................... ได้รับทราบ
การเสนอชื่ อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลื อกตั้งเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ และขอ
รับรองว่า รายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถู กต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นความจริ ง ทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(...................................................................)
วันที่ .........................................................
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