
 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือพจิารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 

วนัท่ี ....................................................................  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/.............) ........................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี .................. 

ถนน .................................... ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ............................................ 

จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน) ....................................... 

(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล ์.............................................................. 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .................................... หุน้ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น           

ประจาํปี 2565 ดงัน้ี  

เร่ือง : ................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

วตัถุประสงค/์เหตุผลท่ีเสนอ : ........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถา้มี) ท่ีไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน .............. หนา้  

[กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.3 (1)] 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว/..........) .................................................. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) อยูบ่า้นเลขท่ี ...................... ถนน ...................................... 

ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................... 

รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน) ................................. (มือถือ) ...................................... 

โทรสาร ............................. อีเมล ์.................................................. เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจ้า ในการ 

ติดต่อกบับริษทัฯ แทนขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสาร

และหลกัฐานประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ  

 

ลงช่ือ ................................................................... ผูถื้อหุน้ 

        (.................................................................) 

 

 



 

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 

วนัท่ี ....................................................................  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/.............) ........................................................... อยูบ่า้นเลขท่ี .................. 

ถนน .................................... ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ............................................ 

จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน) ....................................... 

(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล ์.............................................................. 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน .................................... หุน้ 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/...........) ........................................................ 

เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 โดยบุคคล 

ดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด และมีหลกัฐานการใหค้วาม 

ยินยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ พร้อมทั้งขอ้มูลและเอกสารประกอบการพิจารณาดา้น 

คุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงไดล้งช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จาํนวน ..................... หนา้ 

เหตุผลท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :  

............................................................................................................................. .............................................

............................................................................................................................. .............................................

.......................................................................................................................................................................... 

[กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.4 (1)] 

ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้(นาย/นาง/นางสาว/..........) .................................................. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) อยูบ่า้นเลขท่ี ...................... ถนน ...................................... 

ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ............................................ จงัหวดั ............................... 

รหสัไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน) ................................. (มือถือ) ...................................... 

โทรสาร ............................. อีเมล ์.................................................. เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ ในการ 

ติดต่อกบับริษทัฯ แทนขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

พร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

 

ลงช่ือ ................................................................... ผูถื้อหุน้ 

        (.................................................................) 

 



 

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพจิารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 

ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................ 

 (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................. อาย.ุ............... ปี เพศ ................... สัญชาติ......................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ................... ถนน ............................................. ตาํบล/แขวง .............................................. 

อาํเภอ/เขต ..............................................  จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์...................... 

โทรศพัท ์(บา้น/ทาํงาน) .................................. (มือถือ) .................................. โทรสาร ................................... 

อีเมล ์.............................................. 

การถือหุ้น บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ...................... จาํนวน ......................... หุน้ 

สถานภาพการสมรส 

คู่สมรสช่ือ .......................................................................... ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน .................................. หุน้ 

บุตร จาํนวน ................... คน คือ 

1. ..................................................................... อาย ุ............. ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน ........................... หุน้ 

2. ..................................................................... อาย ุ............. ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน ........................... หุน้ 

3. ..................................................................... อาย ุ............. ปี ถือหุน้บริษทัฯ จาํนวน ........................... หุน้ 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานการศึกษา) 

ช่ือสถาบนั ช่ือคุณวุฒิ/สาขาวิชา ปีท่ีสาํเร็จ 

............................................................... ............................................................... ................................ 

............................................................... ............................................................... ................................ 

............................................................... ............................................................... ................................ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัท่ีจดั ปีท่ีเขา้อบรม 

............................................................... ............................................................... ................................ 

............................................................... ............................................................... ................................ 

............................................................... ............................................................... ................................ 

 

 

 

 
 

รูปถ่าย 
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ประสบการณ์ทํางาน/การดํารงตําแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน  

ช่ือหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

......................................... ......................................... ......................................... ............................. 

......................................... ......................................... ......................................... ............................. 

......................................... ......................................... ......................................... ............................. 

......................................... ......................................... ......................................... ............................. 

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่        

การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ (โปรดระบุรายละเอียด) 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  

คํายินยอม 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/.............) .............................................................................. ไดรั้บทราบ

การเสนอช่ือ และให้ความยินยอมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และขอ

รับรองว่า รายละเอียดท่ีปรากฏในแบบขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานท่ียื่นมาพร้อมน้ี ถูกตอ้ง ครบถว้น และ

เป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือ ................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  

      (.................................................................) 

วนัท่ี ..................................................................... 
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