
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
Attachment 5 

  แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนด  
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 

   
   
                                 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ __________________________________________________ 
Shareholders’ Registration No. Written at _______________________________________________  
 วนัที่ _________  เดือน _____________________ พ.ศ. ____________ 
 Date_________ Month_____________________Year_____________ 
(1) ข้าพเจ้า  

 I/We 
 อยูบ้่านเลขที ่   สญัชาต ิ
 Address   Nationality 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ   บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 As a shareholder of  Global Green Chemicals Public Company Limited  

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้ 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                            votes as follows: 
 □  หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
          Ordinary share shares and have the right to vote equal to                              votes 
 □  หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
         Preferred share shares and have the right to vote equal to                              votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  
□ (1)  ชื่อ (Name) ________________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________________ปี (Years)  

อยูบ้่านเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จงัหวดั (Province)________________รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ชื่อ (Name) ______________ นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี_____________  อาย ุ(Age) _____________65_______________ปี (Years)  
อยูบ้่านเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดรัีงสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (3)  ชื่อ (Name) ________________พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณำพิทักษ์_______________  อาย ุ(Age) _______67_______ปี (Years)  
อยูบ้่านเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรังสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (4)  ชื่อ (Name) _______________พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสดิ์_____________________  อาย ุ(Age) _______60___________ปี (Years)  
อยูบ้่านเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรังสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ชื่อ (Name) ________________พล.ต.ฐิตวัชร์ เสถียรทพิย์________________  อาย ุ(Age) _______52____________ปี (Years)  
อยูบ้่านเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรังสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย์ (Postal Code)___10900_______ 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ในวนัศกุร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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 Friday, April 1, 2022 at 09.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof to 
any other date, and venue. 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
PROXY Form (Form A) 
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  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

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. 
ลงช่ือ _____________________________________ ผู้มอบฉันทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 
ลงช่ือ ____________________________________ ผู้ รับมอบฉันทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 
 ลงช่ือ _____________________________________ ผู้ รับมอบฉันทะ  
        Signature  (__________________________________)  Proxy 
 ลงช่ือ ____________________________________ ผู้ รับมอบฉันทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy         
หมายเหต ุ/ Remark  
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
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. 
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อากรแสตมป์  
20 บาท 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที่ __________________________________________________ 
Shareholders’ Registration No. Written at _______________________________________________  
 วนัที่ _________  เดือน _____________________ พ.ศ. ____________ 
 Date_________ Month_____________________Year_____________ 
(1) ขา้พเจา้  

 I/We 
 อยู่บา้นเลขที ่   สญัชาต ิ
 Address   Nationality 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ   บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

 As a shareholder of  Global Green Chemicals Public Company Limited  
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้ 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                             votes as follows: 

 □  หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
         Ordinary share shares and have the right to vote equal to                              votes 

 □  หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
         Preferred share shares and have the right to vote equal to                              votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  
□ (1)  ชื่อ (Name) ________________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________________ปี (Years)  

อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จงัหวดั (Province)________________รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ชื่อ (Name) ______________ นำงกรรณิกำร ์งำมโสภี_____________  อาย ุ(Age) _____________65_______________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (3)  ชื่อ (Name) ________________พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณำพิทักษ_์_________  อาย ุ(Age) _______67____________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (4)  ชื่อ (Name) _____________พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสดิ์_________________  อำยุ (Age) _______60_____________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ชื่อ (Name) ________________พล.ต.ฐิตวัชร ์เสถียรทพิย_์_______________  อำยุ (Age) _______52____________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900________ 
   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

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 Friday, April 1, 2022 at 09.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof to 
any other date, and venue. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
PROXY Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM) 
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วำระที ่1:   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกิจกำรในอนำคต และ
พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

Agenda 1: To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2021 and the recommendation for the Company’s business plan 
and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2021  

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระที ่2: พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  กำรจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย   
และกำรจ่ำยเงินปันผล   

Agenda 2: To Consider and Approve the Allocation of Profit from the Operating Results of the year 2021, the Legal Reserve Fund 
and Dividend Payment   

□    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระที่  3:  พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
Agenda 3: To Consider and Elect New Director to Replace Those Who are due to Retire by Rotation 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.  
 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
  A proxy votes on my/our following purposes: 

□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
□ The appointment of all directors   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง                               
□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
□ The appointment of each director 
 1) ชื่อกรรมการ   นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง 
      Name of the director  Mr. Kongkrapan Intarajang  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
  □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 
 2) ชื่อกรรมการ  ศ.ดร.ก ำชัย จงจักรพันธ ์
      Name of the director Prof. Dr. Kumchai Jongjakapun 

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
   □   Approve          □   Disapprove  □   Abstain    

 3) ชื่อกรรมการ  นำยธันวำ เลำหศิริวงศ ์
      Name of the director Mr.Thanwa Laohasiriwong 

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
   □   Approve          □   Disapprove  □   Abstain  
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วำระที่  4:  พิจำรณำอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำร 
Agenda 4:  To Consider and Approve the Directors’ Remuneration.  

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
   □   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

 วำระที่  5: พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 
 Agenda 5:  To Consider the Appointment of the Auditor and Determine the Auditors Annual Fee for the year 2022 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
    □   Approve    □   Disapprove  □   Abstain 

วำระที่  6: ปรึกษำกิจกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda 6:  Other business (if any) 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
      □   Approve         □   Disapprove                           □   Abstain 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ _____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy         

หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

  

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
 Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.  
 ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี  2565 ของบริษั ท  โกลบอลกรีนเคมิคอล  จ ากัด  (มหาชน ) ในวันศุกร์ที่  1 เมษายน  2565  
เวลา 09:30 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
 At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Friday, April 1, 2022 
at 09:30 hrs. via Electronic Means or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
      □   Approve         □   Disapprove                           □   Abstain   
ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
    □   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
     □   Approve            □   Disapprove           □   Abstain 
ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
     □   Approve                        □   Disapprove                           □   Abstain 
ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง      : เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)   
Agenda Item___________ Subject : Election of Directors (Continued)        
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     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director  __________________________________________________  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
  □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 
     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
    □   Approve          □   Disapprove  □   Abstain    

     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
       □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 

     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
       □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 

ลงช่ือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

   ลงช่ือ ____________________________________   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

  ลงช่ือ _____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

  ลงช่ือ ____________________________________  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   Signature  (__________________________________)  Proxy         

 
 
 
 
 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด  
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 
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อากรแสตมป์  
20 บาท 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที่ __________________________________________________ 
Shareholders’ Registration No. Written at _______________________________________________  
 วนัที่ _________  เดือน _____________________ พ.ศ. ____________ 
 Date_________ Month_____________________Year_____________ 
(1) ขา้พเจา้ (I/We) ________________________________________ สญัชาติ (Nationality)__________________ อาย ุ(Age)_______ปี (Years) 

อยู่บา้นเลขที่ (Residing at)___________ซอย (Soi)______________ ถนน (Road)______________ ต าบล/แขวง (Tombol/Kwaeng)_______________ 
 อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)__________________________ จังหวดั (Province)______________________รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)____________ 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหแ้ก่ __________________________________________________ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

 As a custodian of _______________________ who is a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                             votes as follows: 
 □  หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
         Ordinary share shares and have the right to vote equal to                              votes 
 □  หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
         preferred share shares and have the right to vote equal to                              votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  
□ (1)  ชื่อ (Name) ________________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________________ปี (Years)  

อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) ___________ถนน (Road)______________________ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_________________ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)________________จงัหวดั (Province)________________รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ชื่อ (Name) ______________ นำงกรรณิกำร ์งำมโสภี_____________  อำยุ (Age) __________65_______________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (3)  ชื่อ (Name) _____________พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณำพิทักษ_์_________  อำยุ (Age) _______67______________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (4)  ชื่อ (Name) ________________พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสดิ_์________________  อำยุ (Age) _______60___________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ชื่อ (Name) ________________พล.ต.ฐิตวัชร ์เสถียรทพิย_์_______________  อำยุ (Age) _______52____________ปี (Years)  
อยู่บา้นเลขที่ (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)_____วิภาวดีรงัสติ______ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร______ 
อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตจุกัร_________จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_______ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ของ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ในวนัศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

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 Friday, April 1, 2022 at 09.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof to any 
other date, and venue. 

 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (ส าหรบัผูถ้ือหุน้ต่างประเทศทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านัน้) 
PROXY Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
□     มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
□ มอบฉนัทะบางส่วน  คือ    □   หุน้สามญั ____________ หุน้    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้___________เสียง  
        Grant partial shares of         ordinary share__________________ shares and have the rights to vote equal to________________ Votes 
        □  หุน้บรุิมสิทธิ____________หุน้   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้__________เสียง 
                                                 Preference share________________shares and have the rights to vote equal to________________ Votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ___________________________เสียง 
The total number of voting right is______________________________Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
วำระที ่1:   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกิจกำรในอนำคต และ

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda 1: To Acknowledge the Company’s Operation for the Year 2021 and the recommendation for the Company’s business plan 

and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2021  

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระที ่2: พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไร ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  กำรจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย   
และกำรจ่ำยเงินปันผล   

Agenda 2: To Consider and Approve the Allocation of Profit from the Operating Results of the year 2021 , the Legal Reserve Fund 
and Dividend Payment   

 □     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระที่ 3: พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
Agenda 3: To Consider and Elect New Director to Replace Those Who are due to Retire by Rotation 
 □    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf.  
 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
  A proxy votes on my/our following purposes: 

□ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
□ The appointment of all directors   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง                           
□ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
□ The appointment of each director 
 1) ชื่อกรรมการ   นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง 
      Name of the director  Mr. Kongkrapan Intarajang  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
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  □   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 
 2) ชื่อกรรมการ   ศ.ดร.ก ำชัย จงจักรพันธ ์
      Name of the director   Prof. Dr. Kumchai Jongjakapun 

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
   □   Approve         □   Disapprove  □   Abstain  

3) ชื่อกรรมการ   นำยธันวำ เลำหศิริวงศ ์
      Name of the director  Mr.Thanwa Laohasiriwong 

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
   □   Approve         □   Disapprove  □   Abstain  
   

วำระที่  4:  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 
Agenda 4:  To Consider and Approve the Directors’ Remuneration. 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

    □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
   □   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

 วำระที่  5: พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 
 Agenda 5:  To Consider the Appointment of the Auditor and Determine the Auditors Annual Fee for the year 2022 
 □     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 
  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
    □   Approve    □   Disapprove  □   Abstain 
 วำระที่  6: ปรึกษำกิจกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 Agenda 6:  Other business (if any) 
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
    □   Approve    □   Disapprove  □   Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 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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กิจการใดที่ผู ้ร ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู ้ร ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ                
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ _____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy         

หมายเหต ุ/ Remark  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.  

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.  

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

  

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
 Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.  
 ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี  2565 ของบริษั ท  โกลบอลกรีนเคมิคอล  จ ากัด  (มหาชน ) ในวันศุกร์ที่  1 เมษายน  2565  
เวลา 09:30 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
 At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Friday, April 1, 
2022 via Electronic Means or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
      □   Approve         □   Disapprove                           □   Abstain   
ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
    □   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
     □   Approve            □   Disapprove           □   Abstain 
ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง ______________________________________________________________ 
Agenda Item___________ Subject____________________________________________________________        
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
     □   Approve                        □   Disapprove                           □   Abstain 
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ระเบียบวาระที่ __________ เร่ือง      : เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)   
Agenda Item___________ Subject : Election of Directors (Continued)        

     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director  __________________________________________________  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
  □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 
     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
    □   Approve          □   Disapprove  □   Abstain    

     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________  

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
       □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 

     ชื่อกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director ___________________________________________________   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง  
       □   Approve         □   Disapprove            □   Abstain 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true. 
 

ลงช่ือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ _____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ ____________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy         

 
 
 
 
 

 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด  
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 
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