
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า  
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

1. เจตนารมณ์  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการสนับสนุนการมี  
ส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ/หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยบริษัทไดก้ าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชือ่
บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหน้า เพ่ือช่วยกล่ันกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และช่วยคัดสรรบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ซึ่งจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

 

2. นิยาม 

“บริษัท”   หมายความว่า บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)  
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)  
“กรรมการ”   หมายความว่า กรรมการบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)  
“วาระการประชุม”  หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 
 

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชือ่กรรมการ หรือสง่ค าถามเกี่ยวกับบริษทั 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษทั ต้องมคีุณสมบัตดิงันี้ 

3.1 เปน็ผู้ถือหุ้นของบริษทั โดยอาจเปน็ผู้ถือหุน้รายเดยีวหรือหลายรายรวมกันได ้

3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต ่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั 

3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อกรรมการ หรือส่งค าถาม 
เก่ียวกับบริษัท 

3.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.2 ในวันทีก่ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ในปีนั้น 

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
นั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3.2 แต่วาระ
การประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่น าเสนอชือ่บุคคลทีเ่สนอโดยผู้ถือหุน้ทา่นนั้นใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

 

 

 

 



4.  การเสนอวาระการประชมุ 

 4.1   เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นวาระการประชมุ 

4.1.1   เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ  ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานทีก่ ากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั มติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ การก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษทั  

4.1.2   เร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ 

4.1.3   เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีทีก่่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

4.1.4   เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และข้อมูลทีผู้่ถือหุ้นกล่าวอ้างไมไ่ดแ้สดงให้เห็นว่ามีความไมป่กติ
ของเร่ืองดังกล่าว 

4.1.5   เร่ืองที่บริษัทไดด้ าเนินการแล้ว 

4.1.6   เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่ริษัทจะด าเนนิการได ้

4.1.7   เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนบัสนุนดว้ยเสียง
ที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนั้นยังไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ 

4.1.8   เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถู่กต้อง หรือไม่สามารถตดิตอ่ได้ 

4.1.9   เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มคีุณสมบัตไิมค่รบถ้วนตามข้อ 3  

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยกรอก แบบ ก. “แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด 
(มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ก่ียวขอ้งส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ตามทีอ่ยู่ดงันี ้

   เลขานุการบริษัท 

   บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

   195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2  
ชั้น 10-11 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม และลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเปน็ชุดเดียวกัน 

4.2.2   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบือ้งตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท  

4.2.3   เร่ืองที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชมุ
ว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผู้ถือหุ้น 



4.2.4   เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ และชี้แจงเหตุผลในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้วย 

5.  การเสนอชื่อกรรมการ  

5.1   คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะตอ้งหา้มดงันี ้

5.1.1   มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษัท 

5.1.2   มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัท 

5.1.3   ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน 

5.2   ขั้นตอนในการพิจารณา 

5.2.1   ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ โดย
กรอก แบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)” พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องส่งถึงบริษทัภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ตามทีอ่ยู่ดงันี ้

    เลขานุการบริษัท 

    บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

    195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2  
ชั้น 10-11 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เปน็หลักฐาน แล้วรวมส่งเปน็ชุดเดียวกัน  

  5.2.2   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท  

5.2.3   บุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจะไดรั้บการบรรจุชื่อในวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนงัสือเชิญ
ประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่จากผู้ถือหุน้ 

  



 

6.  การส่งค าถามเกี่ยวกับบรษิัท 

6.1   เนื้อหาของค าถามต้องเป็นข้อมูลทีเ่กี่ยวกับบรษิัท 

6.2   ขั้นตอนในการพิจารณา 

6.2.1   ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 3 สามารถส่งค าถามเก่ียวกับบริษทั ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอก 
แบบ ค. “แบบส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)” พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องส่งถึงบริษทัภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ตามทีอ่ยู่ดงันี ้

    เลขานุการบริษัท 

    บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

    195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2  
ชั้น 10-11 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันส่งค าถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบส่งค าถามล่วงหน้า และลงลายมือชือ่ไว้
เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน 

6.2.2   เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเตรียมชี้แจงใน 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

 



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เปน็ผู้ถือหุ้นของบริษทั เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุ้น ที่อยู่ เลขที่_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จังหวัด _________________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัท์

บ้าน/ที่ท างาน _______________________ E-mail (ถ้ามี)______________________  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 

 เร่ือง ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________และ มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ __________________________________________________________________________________  

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกตอ้งไว้แล้วทุกหนา้ จ านวน ________________แผ่น  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกต้องทุกประการ และเพ่ือเป็น

หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชือ่ไว้เป็นส าคญัดงันี ้

 _____________________________________ ผู้ถือหุ้น  

(_____________________________________)  

วันที่ _________________________________  

หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้น

เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้อง และ 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนัง สือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนัง สือเดินทาง (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับน้ี พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.1  

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 วาระ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อ 

ให้ครบถ้วน  

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

 

  

แบบ ก. 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)  

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เป็นผู้ถือหุน้ของบริษทั เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุ้น ที่อยู่ เลขที่_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จังหวัด _________________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัท์บา้น/

ที่ท างาน _______________________ E-mail (ถ้ามี)______________________  

 (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว_______________________________เปน็ กรรมการของบริษทั เคมแีมน จ ากัด 

(มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมคีุณสมบัตคิรบถ้วนและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษทัและมีหลักฐานการให้ความ

ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติ  

การท างาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ไดล้งชือ่รับรองความถูกตอ้งไว้แล้วทกุหนา้ จ านวน _________แผ่น  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้ง

ทุกประการและเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี้  
 

_____________________________________ ผู้ถือหุ้น  

(_____________________________________)  

วันที่ _________________________________  

 (3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลที่ไดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอม 

และรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑข์องบริษทั รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษทั และเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงไดล้งชือ่ไว้เปน็ส าคญั ดังนี ้ 

_____________________________________ บุคคลทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อ  

(_____________________________________)  

วันที่ _________________________________  

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้น

เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้อง และ 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับน้ี พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อ เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแ ล้ว

รวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.2.1  

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน 

พร้อมท้ังลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  

5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลท่ีได้รับการ

เสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม  

แบบ ข. 



แบบส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เป็นผู้ถือหุน้ของบริษทั เคมแีมน จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุ้น ที่อยู่ เลขที่_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จังหวัด _________________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัท์

บ้าน/ที่ท างาน _______________________ E-mail (ถ้ามี)______________________  

 (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ดังนี ้

ค าถาม__________________________________________________________________________________________________________________________ 

รายละเอียด_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (    ) มีเอกสารประกอบจ านวน___________แผ่น  (    ) ไม่มีเอกสารประกอบ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบในแบบ ค. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 

ถูกต้องทุกประการ และเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญดังนี้ 

_____________________________________ ผู้ถือหุ้น  

(_____________________________________)  

วันที่ _________________________________  

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้น

เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองส าเนาถูกต้อง และ 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนัง สือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนัง สือเดินทาง  (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงชื่อในแบบ ค. ฉบับน้ี พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันส่งค าถามล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ค. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม เป็น  

ชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.2.1  

3. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายส่งค าถามมากกว่า 1 ค าถาม ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า แบบ ค. 1 แบบต่อ 1 ค าถาม พร้อมท้ังลงลายมือ

ชื่อให้ครบถ้วน  

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าว พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง  

5. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

 

 

แบบ ค. 


