สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
Attachment 5
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
PROXY Form (Form A)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ __________________________________________________
Written at _______________________________________________
วันที่ _________ เดือน _____________________ พ.ศ. ____________
Date_________ Month_____________________Year_____________

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
สัญชาติ
Address
Nationality
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
As a shareholder of
Global Green Chemicals Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
□ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
□ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 7)
□ (1) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)
□ (2) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)
□ (3) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholder of Global Green
Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2019 at 09.30 hours at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central
Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchack, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, and venue.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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 _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Shareholder
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ
As a shareholder of
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
holding the total amount of

□

หุ้นสามัญ
Ordinary share
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อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ __________________________________________________
Written at _______________________________________________
วันที่ _________ เดือน _____________________ พ.ศ. ____________
Date_________ Month_____________________Year_____________

สัญชาติ
Nationality
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน)
Global Green Chemicals Public Company Limited
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to

เสียง ดังนี ้
votes as follows:
เสียง
votes

□

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 7)

□ (1) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)

□ (2) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)

□ (3) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholder of Global Green
Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2019 at 09.30 hours at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central
Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchack, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, and venue.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
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วำระที่ 1: รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรในอนำค
และพิจำรณำอนุมั ิงบกำรเงินประจำปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 1: To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2018 and Approve the Company’s Statement of Financial Position
and Statement of Income for the Year Ended December 31, 2018
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 2: พิจำรณำอนุมั ิกำรงดจัดสรรเงินกำไร กำรงดจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสำรอง ำมกฎหมำย และกำรงดจ่ ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2561
Agenda 2: To Consider and Approve the omission of the Allocation of Profit from the operating result in 2018 and the omission of
the dividend payment.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 3: พิจำรณำอนุมั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 10,483,333,000 บำท เป็ น 10,236,667,000 บำท โดยกำร ัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นำออกจำหน่ ำย และกำรแก้ ไขเพิ่มเ ิมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 3: To Consider and Approve the reduction of the registered capital of Baht 10,483,333,000 to the new registered capital of
Baht 10,236,667,000 by decreasing the remaining unissued registered capital and to approve the amendment of clause 4
of the Company’s memorandum of association according to the reduction of the Company’s registered capital.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 4: พิจำรณำอนุมั ิกำรโอนทุนสำรอง ำมกฎหมำยและทุนสำรองส่ วนลำ้ มูลค่ ำหุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ
Agenda 4: To Consider and Approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium to compensate the retained loss
of the Company.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
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วำระที่ 5:

พิจำรณำอนุมั ิกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ จำกจำนวน 10,236,667,000 บำท เป็ น 9,724,833,650
บำท โดยกำรลดมูลค่ ำที่ รำไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ และกำรแก้ ไขเพิ่มเ ิมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 5: To Consider and Approve the reduction of the registered and paid-up capital from Baht 10,236,667,000 to Baht
9,724,833,650 by decreasing par value and to approve the amendment of clause 4 of the Company’s memorandum of
association according to the reduction of the Company’s registered capital.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 6:
พิจำรณำกำรเลือก ัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออก ำมวำระ
Agenda 6: To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□
The appointment of all directors
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
□
The appointment of each director
1) ชือ่ กรรมการ นายสุพิชญ์ สุวกูล
Name of the director Mr.Suphit Suwagul
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
2) ชื่อกรรมการ ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
Name of the director Prof. Dr. Kumchai Jongjakapun
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
์
3) ชื่อกรรมการ นายณะรงค์ศกั ดิ จิวากานันต์
Name of the director Mr. Narongsak Jivakanun
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 7:
พิจำรณำอนุมั ิค่ำ อบแทนกรรมกำร
Agenda 7: To consider and approve the directors’ remuneration
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
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วำระที่ 8: พิจำรณำแ ่ ง งั ้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำ อบแทนประจำปี 2562
Agenda 8: To consider the appointment of the auditor and determine the auditors annual fee for the year 2019
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 9 : พิจำรณำเพิ่มเ ิมคำว่ ำ “ไบโอดีเซล” ในวั ถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.
เกี่ยวกับวั ถุประสงค์ ของบริษัทฯ
Agenda 9: To Consider and Approve to amend by adding “Biodiesel” in the Company’s Memorandum of Association No. 3 in
accordance with the amend objective.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 10 : ปรึกษำกิจกำรอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 10: Other business (if any)
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers 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.
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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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 _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Shareholder
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy may use the
Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจำ ่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น.
ณ ห้ องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April
2, 2019 at 09:30 hrs. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchack,
Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
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ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง : เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Agenda Item___________ Subject : Election of Directors (Continued)
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director __________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Shareholder
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce
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อากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่ __________________________________________________
Written at _______________________________________________
วันที่ _________ เดือน _____________________ พ.ศ. ____________
Date_________ Month_____________________Year_____________
(1) ข้ าพเจ้ า (I/We) ________________________________________ สัญชาติ (Nationality)__________________ อายุ (Age)_______ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at)___________ซอย (Soi)______________ ถนน (Road)______________ ตาบล/แขวง (Tombol/Kwaeng)_______________
อาเภอ/เขต (Amphur/Khet)__________________________ จังหวัด (Province)______________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)____________
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ แก่ __________________________________________________ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
As a custodian of _______________________ who is a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows:
□ หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
□ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preferred share
shares and have the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 7)
□ (1) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)
□ (2) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)
□ (3) ชื่อ (Name) ________________________________________________________ อายุ (Age) _______________________ปี (Years)
อยูบ่ ้ านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ตาบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________
อาเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จังหวัด (Province)________________รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)________________
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ า พเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ
บริ ษัท โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholder of Global Green
Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2019 at 09.30 hours at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central
Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchack, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, and venue.
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
□ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
□ มอบฉันทะบางส่วน คือ □ หุ้นสามัญ ____________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ___________เสียง
Grant partial shares of ordinary share__________________ shares and have the rights to vote equal to________________ Votes
□ หุ้นบุริมสิทธิ____________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ___________เสียง
Preference share________________shares and have the rights to vote equal to________________ Votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงั ้ หมด ___________________________เสียง
The total number of voting right is______________________________Votes
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วำระที่ 1:
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรในอนำคต
และพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
Agenda 1:
To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2018 and Approve the Company’s Statement of Financial
Position and Statement of Income for the Year Ended December 31, 2018
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 2: พิจำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรเงินกำไร กำรงดจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2561
Agenda 2: To Consider and Approve the omission of the Allocation of Profit from the operating result in 2018 and the omission of
the dividend payment.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 3: พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 10,483,333,000 บำท เป็ น 10,236,667,000 บำท โดยกำรตัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นำออกจำหน่ ำย และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 3: To Consider and Approve the reduction of the registered capital of Baht 10,483,333,000 to the new registered capital of
Baht 10,236,667,000 by decreasing the remaining unissued registered capital and to approve the amendment of clause 4
of the Company’s memorandum of association according to the reduction of the Company’s registered capital.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 4: พิจำรณำอนุมัติกำรโอนทุนสำรองตำมกฎหมำยและทุนสำรองส่ วนลำ้ มูลค่ ำหุ้น เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ
Agenda 4: To Consider and Approve the transfer of appropriated legal reserve and share premium to compensate the retained loss
of the Company.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
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วำระที่ 5:

พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ จำกจำนวน 10,236,667,000 บำท เป็ น 9,724,833,650
บำท โดยกำรลดมูลค่ ำที่ตรำไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ และกำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
Agenda 5: To Consider and Approve the reduction of the registered and paid-up capital from Baht 10,236,667,000 to Baht
9,724,833,650 by decreasing par value and to approve the amendment of clause 4 of the Company’s memorandum of
association according to the reduction of the Company’s registered capital.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 6:
พิจำรณำกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 6: To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
□
The appointment of all directors
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
The appointment of each director
1) ชื่อกรรมการ นายสุพิชญ์ สุวกูล
Name of the director Mr.Suphit Suwagul
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ Approve
□ Disapprove
2) ชื่อกรรมการ ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
Name of the director Prof. Dr. Kumchai Jongjakapun
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ Approve
□ Disapprove
์
3) ชื่อกรรมการ นายณะรงค์ศกั ดิ จิวากานันต์
Name of the director Mr. Narongsak Jivakanun
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ Approve
□ Disapprove
วำระที่ 7:
พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
Agenda 7: To consider and approve the directors’ remuneration
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ Approve
□ Disapprove
□
□

□ งดออกเสียง
□ Abstain

□ งดออกเสียง
□ Abstain

□ งดออกเสียง
□ Abstain

□ งดออกเสียง
□ Abstain
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วำระที่ 8: พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2562
Agenda 8: To consider the appointment of the auditor and determine the auditors annual fee for the year 2019
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 9 : พิจำรณำเพิ่มเติมคำว่ ำ “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
Agenda 9: To Consider and Approve to amend by adding “Biodiesel” in the Company’s Memorandum of Association No. 3 in
accordance with the amend objective.
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
วำระที่ 10: ปรึกษำกิจกำรอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 10: Other business (if any)
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
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กิ จ การใดที่ ผ้ ูรั บ มอบฉั น ทะกระท าไปในการประชุม เว้ น แต่ก รณี ที่ ผ้ ูรับ มอบฉั น ทะไม่อ อกเสี ย งตามที่ ข้ า พเจ้ า ระบุใ นหนัง สื อมอบฉั น ทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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 _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Shareholder
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรือ เลือกตังกรรมการเป็
้
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.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy may use the
Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น.
ณ ห้ องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Tuesday, April
2, 2019 at 09:30 hrs. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchack,
Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง ______________________________________________________________
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________
□ (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.
□ (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
A proxy votes on my/our following purposes:
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
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ระเบียบวาระที่ __________ เรื่อง : เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Agenda Item___________ Subject : Election of Directors (Continued)
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director __________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________
Name of the director ___________________________________________________
□ เห็นด้ วย
□ ไม่เห็นด้ วย
□ งดออกเสียง
□ Approve
□ Disapprove
□ Abstain
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Shareholder
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ _____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy
ลงชื่อ ____________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (__________________________________) Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กาหนด
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce
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