สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
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วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น.
-----------------------------------1. การลงทะเบียน
บริ ษทั ฯ เปิ ดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สถานที่ประชุ มที่กาหนดในหนังสื อเชิ ญประชุ ม
และจะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น
และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะโปรด นาแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสื อมอบฉันทะ (กรณี มอบฉันทะ) มาด้วย
2. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
2.2 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ื อหุ ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณี ที่มีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อ-สกุล
ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
3.1 ผูถ้ ื อหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3.2 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทกั ษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน หรื อ

2) นางกรรณิ การ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง หรื อ

3) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิ ผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

4) นายอภิชาต จงสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวัน
ประชุ มล่วงหน้าภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่ อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข
หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์
20 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะอานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าประชุ ม
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 ูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่ งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
 ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ ากับจานวนหุ้นทีต่ นถืออยู่ โดยไม่ สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้ อย

กว่าจานวนทีต่ น ถืออยู่ได้
4.1.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ
การออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง
(ในกรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
(4) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อ
หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.1.2 กรณีผ้ ูมอบฉั นทะเป็ นนิติบุคคล (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการ
ออกเสี ยง ในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
(2) หนัง สื อ มอบฉัน ทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุ ค คลตามหนัง สื อ รั บ รอง
นิติบุคคลพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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(3) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี)
(4) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการ
เป็ นนิติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อ
รับรองการเป็ นนิ ติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิ ค (Notary Public)
หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจ ไม่เกิน 1 ปี
(5) สาหรับนิ ติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคา
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันดัวย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น ลง
นามรับรองความถูกต้องของคาแปล
(6) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง
หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4.2 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากหุน้ และดูแลหุน้
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
(2) หนัง สื อ มอบอ านาจจากผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งเป็ นนัก ลงทุ น ต่ า งประเทศมอบหมายให้ ค ัส โตเดี ย น
(Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(3) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุ ญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(4) หนัง สื อ มอบฉัน ทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ี อ านาจลงนามผูก พัน นิ ติ บุ ค คลตามหนัง สื อ รั บ รอง
นิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(5) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
นิติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(6) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการ
เป็ นนิติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อ
รับรองการเป็ นนิ ติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิ ค (Notary Public)
หรื อหน่วยราชการ ที่มีอานาจไม่เกิน 1 ปี
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(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อา้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
(8) ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง
หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

