แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
วันที่ ....................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/……….) ....................................................... อยู่บา้ นเลขที่ .................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ........................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์ .......................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................... หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ดังนี ้
เรื่อง : …………………………………………………………………...…………….…………………….…........
.............…………………………………………………………….………..…………………………….……........
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ : .…………………………………..….………………….……………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………...…..
รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ..................... หน้า
[กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.3 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) .................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) อยู่บา้ นเลขที่ ...................... ถนน ......................................
ตาบล/แขวง .......................................... อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ...............................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ................................... (มือถือ) ......................................
โทรสาร ............................. อีเมล์ .................................................. เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการ
ติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ พร้อมทัง้ เอกสารและ
หลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...................................................................)

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
วันที่ ....................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/……….) ......................................................... อยู่บา้ นเลขที่ .................
ถนน ..................................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ .................. โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) ........................................
(มือถือ) .................................... โทรสาร ................................. อีเมล์ .......................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) จานวน .................................... หุน้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/......) ..............................................................
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2565 โดยบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และมีหลักฐานการให้ความ
ยิน ยอมของบุค คลที่ไ ด้รบั การเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการ พร้อ มทัง้ ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจ ารณาด้าน
คุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ..................... หน้า
เหตุผลที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา :
.……………………………………………………….........................................................................................
.……………………………………………………….........................................................................................
.……………………………………………………….........................................................................................
[กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายเสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5.4 (1)]
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว/…….) ......................................................ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) อยู่บา้ นเลขที่ .................. ถนน ........................................
ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................
รหัสไปรษณีย์ ....................... โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน).................................. (มือถือ) ......................................
โทรสาร ................................... อีเมล์ .............................................. เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากข้าพเจ้า ในการ
ติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................... ผูถ้ ือหุน้
(...................................................................)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

รู ปถ่าย

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .......................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................................. อายุ ................ ปี เพศ ................. สัญชาติ .........................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่ ............... ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .............................................
อาเภอ/เขต .......................................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ....................
โทรศัพท์ (บ้าน/ทางาน) .................................. (มือถือ) .................................... โทรสาร .................................
อีเมล์ ..............................................
การถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ .................... จานวน ........................... หุน้
สถานภาพการสมรส
คู่สมรสชื่อ .......................................................................... ถือหุน้ บริษัทฯ จานวน ................................... หุน้
บุตร จานวน ................... คน คือ
1 ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถือหุน้ บริษัทฯ จานวน ................... หุน้
2 ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถือหุน้ บริษัทฯ จานวน ................... หุน้
3 ……………………………………………… อายุ .….. ปี ถือหุน้ บริษัทฯ จานวน ................... หุน้
ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)
ชื่อสถาบัน
ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปี ท่สี าเร็จ
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
สถาบันที่จดั
ปี ท่เี ข้าอบรม
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
………………………………………. ……………..………………………… …………………….…
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ประสบการณ์ทางาน/การดารงตาแหน่งกรรมการ จนถึงปั จจุบัน
ชื่อหน่วยงาน
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

ประเภทธุรกิจ
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ตาแหน่ง
…………..………….
…………..………….
…………..………….
…………..………….

ช่วงเวลา
……………….
……………….
……………….
……………….

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
การถือหุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คายินยอม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/…….) ............................................................................ได้รบั ทราบการ
เสนอชื่อ และให้ความยินยอมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่า
รายละเอียดที่ปรากฏในแบบข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ย่นื มาพร้อมนี ้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ ................................................................... บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(...................................................................)
วันที่ .........................................................

หน้า 2/2

