
สิงทีส่งมาดว้ย 5 
Attachment 5 

  แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด  
Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 

   
   
                                 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 ฿ 

  
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น  เขียนที____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.  Written at _________________________________ 

  วนัที _______เดือน _____________พ.ศ. ________ 
  Date________Month____________Year________ 

(1) ขา้พเจา้  
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขที   สัญชาติ 
 Address   Nationality 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 As a shareholder of  Global Green Chemicals Public Company Limited  

 โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี  
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                        votes as follows: 
  □ หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
                Ordinary share shares and have the right to vote equal to                         votes 
  □   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
                 Preferred share shares and have the right to vote equal to                          votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ ได ้โดยมีรายละเอยีดตามสิงทีส่งมาดว้ย 3) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  
□ (1)  ชือ (Name) __________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________ปี (Years)  

อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ______________ถนน (Road)________________ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_______________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)_____________จงัหวดั (Province)_____________รหัสไปรษณีย ์(Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ชือ (Name) _________ศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพนัธ์_____________  อายุ (Age) ______62______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)__วภิาวดีรังสิต__ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร__________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (3)  ชือ (Name) ___________พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ___________________  อาย ุ(Age) _______61______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ____555/1_ถนน (Road)____วิภาวดีรังสิต__ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร_________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (4)  ชือ (Name) ___________พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์_________________  อาย ุ(Age) _______52_______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)___วภิาวดีรังสิต___ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร__________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร___จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ชือ (Name) ____________นายธันวา เลาหศิริวงศ์________________  อาย ุ(Age) _______57________ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)____วภิาวดีรังสิต____ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_______ 

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ที 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผา่นสืออเิลก็ทรอนิกส์ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
PROXY Form (Form A) 
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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 Monday, April 3, 2023 at 13.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof 
to any other date, and venue. 

 
  กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  

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. 

 ลงชือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             Signature   (___________________________________)  Shareholder 

 ลงชือ _____________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  Signature  (___________________________________)  Proxy 

  ลงชือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 Signature  (___________________________________)  Proxy 
 ลงชือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (___________________________________)  Proxy         
 
หมายเหตุ / Remark  
ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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 
Duty Stamp 20 ฿ 

  
 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น  เขียนที____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.  Written at _________________________________ 

  วนัที _______เดือน _____________พ.ศ. ________ 
  Date________Month____________Year________ 

(1) ขา้พเจา้  
 I/We 

 อยูบ่า้นเลขที   สัญชาติ 
 Address   Nationality 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 As a shareholder of  Global Green Chemicals Public Company Limited  

 โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงันี  
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                        votes as follows: 
  □ หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
                Ordinary share shares and have the right to vote equal to                         votes 
  □   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
                 Preferred share shares and have the right to vote equal to                          votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ ได ้โดยมีรายละเอยีดตามสิงทีส่งมาดว้ย 3) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  
□ (1)  ชือ (Name) __________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________ปี (Years)  

อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ______________ถนน (Road)________________ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_______________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)_____________จงัหวดั (Province)_____________รหัสไปรษณีย ์(Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ชือ (Name) _________ศาสตราจารย์ ดร. กําชัย จงจักรพนัธ์_____________  อายุ (Age) ______62______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)__วภิาวดีรังสิต__ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร__________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (3)  ชือ (Name) ___________พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ___________________  อาย ุ(Age) _______61______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ____555/1_ถนน (Road)____วิภาวดีรังสิต__ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร_________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (4)  ชือ (Name) ___________พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์_________________  อาย ุ(Age) _______52_______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)___วภิาวดีรังสิต___ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร__________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร___จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ชือ (Name) ____________นายธันวา เลาหศิริวงศ์________________  อาย ุ(Age) _______57________ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขที (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)____วภิาวดีรังสิต____ตาํบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร________ 
อาํเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_______ 

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ที 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผา่นสืออเิลก็ทรอนิกส์ หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

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 Monday, April 3, 2023 at 13.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof 
to any other date, and venue. 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) (แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY Form (Form B) (SPECIFIC DETAILS FORM) 



สิงทีส่งมาดว้ย 5 
Attachment 5 

  หนา้ 2 ของจาํนวนหน้า 7  
   
   
                                 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
 

วาระที :   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 และข้อเสนอแนะการดําเนินกิจการในอนาคต และพิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจําปี 2565 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2565  

Agenda 1: To Acknowledge GGC’s Operation for the Year 2022 and the Recommendation for GGC’s Business Plan and 
Approve GGC’s Financial Statements for the Year ended December 31, 2022.  

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

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

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

วาระที 2: พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาํไร การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2565 

Agenda 2: To Consider and Approve the Allocation of Profit and Dividend Payment from the Operating Results in the year 2022.  
□ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

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

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

วาระที  3: พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
Agenda 3: To Consider and Elect New Director to Replace Those Who are due to Retire by Rotation. 

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

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

□ การแต่งตังกรรมการทังชุด 
□ The appointment of all directors   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง                               
□ การแต่งตังกรรมการเป็นรายบุคคล 
□ The appointment of each director 
 1) ชือกรรมการ  นายขจร ศรีชวโนทัย 
      Name of the director  Mr. Kajohn Srichavanothai 

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

2) ชือกรรมการ นางกรรณิการ์ งามโสภ ี
      Name of the director Mrs.Kannika Ngamsopee 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 
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 3) ชือกรรมการ นายวริทธิ นามวงษ์ 
      Name of the director Mr.Varit Namwong 

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

4) ชือกรรมการ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข 
      Name of the director Mr.Kridsada Prasertsuko 

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

วาระที  4:  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 4: To Consider and Approve the Directors’ Remuneration. 

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

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

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

วาระที  5: พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2566 
Agenda 5: To Consider the Appointment of the Auditor and Determine the Auditors Annual Fee for the year 2023. 

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

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

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

วาระที  6: พจิารณาแผนการออกหุ้นกู้ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 
Agenda 6: To Consider and Approve the Debenture Issuance Plan during 2023-2027. 

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

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

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

วาระที  7: พจิารณาการแก้ไขเพมิเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธ ิ ข้อ . เกียวกับ
วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda 7: To Consider and Approve the Amendment of the Objectives of GGC and the Amendment to Clause 3 of GGC’s 
Memorandum of Association. 

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

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

วาระที  8: พจิารณาการแก้ไขเพมิเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ   
Agenda 8: To Consider and Approve the Amendment of the GGC’s Articles of Association. 

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

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

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

วาระที  9: ปรึกษากิจการอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Other business (if any) 

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนั
ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พจิารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพมิเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 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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กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
 ลงชือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
             Signature   (___________________________________)  Shareholder 

 ลงชือ _____________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  Signature  (___________________________________)  Proxy 

  ลงชือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ  
 Signature  (___________________________________)  Proxy 
 ลงชือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (___________________________________)  Proxy         
 
 
หมายเหตุ / Remark  
1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล  
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. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพมิเติมไดใ้นใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน)  
 Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.  
 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ที 3 เมษายน 

2566 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  หรือจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย  
 At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Monday, April 

3, 2023 at 13:30 hrs. via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

ระเบียบวาระที __________ เรือง __________________________________________________________________________ 
Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

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

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

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

ระเบียบวาระที __________ เรือง __________________________________________________________________________ 
Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

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

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

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

ระเบียบวาระที __________ เรือง __________________________________________________________________________ 
Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

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

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

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

ระเบียบวาระที __________ เรือง __________________________________________________________________________ 
Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

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

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

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 
□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 
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ระเบียบวาระที __________ เรือง :      เลือกตงักรรมการ (ต่อ)   
Agenda Item____________ Subject : Election of Directors (Continued)        

     ชือกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director _____________________________________________________  

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

     ชือกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director _____________________________________________________  

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

        ชือกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director _____________________________________________________  

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

        ชือกรรมการ ____________________________________________________________ 
      Name of the director _____________________________________________________  

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

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

             ลงชือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

                ลงชือ ____________________________________   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงชือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงชือ ____________________________________  ผูรั้บมอบฉันทะ 

   Signature  (__________________________________)  Proxy         

 
แบบหนงัสือมอบฉันทะ ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์กาํหนด  

Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 
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อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 ฿ 

  
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น  เขียนท่ี____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.  Written at _________________________________ 

  วนัท่ี _______เดือน _____________พ.ศ. ________ 

  Date________Month____________Year________ 

(1) ขา้พเจา้ (I/We) ___________________________________ สัญชาติ (Nationality)_________________ อาย ุ(Age)_______ปี (Years) 

อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)________ซอย (Soi)________ ถนน (Road)_________ ต าบล/แขวง (Tombol/Kwaeng)_______________ 

  อ าเภอ/เขต (Amphur/Khet)___________________ จงัหวดั (Province)_________________รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)__________ 

  ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหแ้ก่ ___________________________________ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ 

 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 As a custodian of ____________ who is a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited (“The Company”)  
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงัน้ี  
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                        votes as follows: 

  □ หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

                Ordinary share shares and have the right to vote equal to                         votes 

  □   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

                 Preferred share shares and have the right to vote equal to                          votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details in Attachment 3)  

□ (1)  ช่ือ (Name) __________________________________________________  อาย ุ(Age) _______________ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at) ______________ถนน (Road)________________ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_______________ 

อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)_____________จงัหวดั (Province)_____________รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)__________หรือ (or)  

□ (2)  ช่ือ (Name) _________ศำสตรำจำรย์ ดร. ก ำชัย จงจักรพนัธ์_____________  อาย ุ(Age) ______62______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at) _____555/1_ถนน (Road)__วิภาวดีรังสิต__ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตุจกัร__________ 

อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (3)  ช่ือ (Name) ___________พล.ต.อ.สุชำติ ธีระสวัสด์ิ___________________  อาย ุ(Age) _______61______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at) ____555/1_ถนน (Road)____วิภาวดีรังสิต__ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร_________ 

อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900__หรือ (or) 

□ (4)  ช่ือ (Name) ___________พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์_________________  อาย ุ(Age) _______52_______ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)___วิภาวดีรังสิต___ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร__________ 

อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร___จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_หรือ (or) 

□ (5)  ช่ือ (Name) ____________นำยธนัวำ เลำหศิริวงศ์________________  อาย ุ(Age) _______57________ปี (Years)  
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at) ___555/1_ถนน (Road)____วิภาวดีรังสิต____ต าบล /แขวง(Tombon/Kwaeng)_____จตจุกัร________ 

อ าเภอ/เขต (Ampher/Khet)____จตุจกัร____จงัหวดั (Province)____กทม_____รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)___10900_______ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั  

ผูถื้อหุ้นของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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 Monday, April 3, 2023 at 13.30 hours via Electronic Means or any adjournment thereof 

to any other date, and venue. 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (ส าหรับผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) 
PROXY Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 

 □ มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 □ มอบฉนัทะบางส่วน  คือ    □   หุ้นสามญั ____________ หุน้    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้_________________เสียง  
        Grant partial shares of                ordinary share_________ shares and have the rights to vote equal to_______________ Votes 

         □  หุ้นบุริมสิทธิ___________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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/we authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
 

วำระท่ี 1:   รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2565 และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกิจกำรในอนำคต และพิจำรณำ
อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2565 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

Agenda 1: To Acknowledge GGC’s Operation for the Year 2022 and the Recommendation for GGC’s Business Plan and 

Approve GGC’s Financial Statements for the Year ended December 31, 2022.  

 □  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี 2: พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไร กำรจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรอง และกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2565 

Agenda 2: To Consider and Approve the Allocation of Profit and Dividend Payment from the Operating Results in the year 2022.  

□ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  3: พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

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

□ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรท้ังชุด 

□ The appointment of all directors   

 □   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง                               

□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
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□ The appointment of each director 

 1) ช่ือกรรมการ  นำยขจร ศรีชวโนทัย 

      Name of the director  Mr. Kajohn Srichavanothai  

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

2) ช่ือกรรมการ นำงกรรณิกำร์ งำมโสภ ี

      Name of the director Mrs.Kannika Ngamsopee 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

 3) ช่ือกรรมการ นำยวริทธิ์ นำมวงษ์ 

      Name of the director Mr.Varit Namwong 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

4) ช่ือกรรมการ นำยกฤษฎำ ประเสริฐสุโข 

      Name of the director Mr.Kridsada Prasertsuko 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  4:  พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 

Agenda 4: To Consider and Approve the Directors’ Remuneration. 
 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  5: พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2566 

Agenda 5: To Consider the Appointment of the Auditor and Determine the Auditors Annual Fee for the year 2023. 

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  6: พจิำรณำแผนกำรออกหุ้นกู้ระหว่ำงปี พ.ศ. 2566-2570 

Agenda 6: To Consider and Approve the Debenture Issuance Plan during 2023-2027. 

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 
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วำระท่ี  7: พจิำรณำกำรแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

Agenda 7: To Consider and Approve the Amendment of the Objectives of GGC and the Amendment to Clause 3 of GGC’s 
Memorandum of Association. 

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  8: พจิำรณำกำรแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับของบริษัทฯ   
Agenda 8: To Consider and Approve the Amendment of the GGC’s Articles of Association. 

□ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

วำระท่ี  9: ปรึกษำกิจกำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 9: Other business (if any) 

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง
ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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 _____________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (___________________________________)  Proxy 

  ลงช่ือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ  

 Signature  (___________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (___________________________________)  Proxy         
 

 

หมำยเหต ุ/ Remark  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ  และแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.  

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  

Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.  

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมคิอล จ ำกัด (มหำชน)  

 Authorization on behalf of a shareholder of Global Green Chemicals Public Company Limited.  

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ในวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 

2566 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

 At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Global Green Chemicals Public Company Limited on Monday, April 

3, 2023 at 13:30 hrs. via Electronic Media or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

ระเบียบวาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ระเบียบวาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ระเบียบวาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ระเบียบวาระท่ี __________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 

Agenda Item____________ Subject________________________________________________________________________        

 □ (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  A proxy has the right to consider and vote on my/our behalf. 

  □ (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   A proxy votes on my/our following purposes: 

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 
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ระเบียบวาระท่ี __________ เร่ือง :      เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)   
Agenda Item____________ Subject : Election of Directors (Continued)        

     ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

      Name of the director _____________________________________________________  

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain   

     ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

      Name of the director _____________________________________________________  

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

        ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

      Name of the director _____________________________________________________  

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

        ช่ือกรรมการ ____________________________________________________________ 

      Name of the director _____________________________________________________  

□   เห็นดว้ย  □   ไม่เห็นดว้ย  □   งดออกเสียง 

□   Approve  □   Disapprove  □   Abstain 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

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

 

             ลงช่ือ _____________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 

             Signature   (__________________________________)  Shareholder 

                ลงช่ือ ____________________________________   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ _____________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ  

        Signature  (__________________________________)  Proxy 

 ลงช่ือ ____________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   Signature  (__________________________________)  Proxy         

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนด  

Proxy Forms as specified by Department of Business Development, Ministry of Commerce 


