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ค ำชีแ้จงกำรลงทะเบียน กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับและประกำศผลคะแนน 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 

บริษัท เคมีแมน จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทเปิดรบัลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์
เซนเตอร ์พอยต์ เทอรม์ินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงการเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ จึงขอชีแ้จง
รายละเอียดเอกสารที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม เอกสำรหรือหลักฐำน 

กรณีเข้ำประชุมดว้ยตนเอง 

1. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ▪ หนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ ซึ่งผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อแลว้ 
▪ เอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบอนุญาต
ขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการ
เปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ▪ หนังสือเชิญประชุมหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ี
อ  านาจ) ที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ลงลายมือชื่อแลว้ 

▪ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ  านาจ) ที่เข้าประชุมดว้ยตนเอง และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ  านาจ) ที่มา
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

▪ เอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้มีอ  านาจ) ที่ เข้าประชุมด้วยตนเอง  เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบอนุญาต
ขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการ
เปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม เอกสำรหรือหลักฐำน 

กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ 
3. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ▪ หนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. 
หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

▪ ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ใบอนุญาตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมี
การเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

4. กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ▪ หนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. 
หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชื่อของ 
ผู้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ
ฉนัทะ 

▪ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ที่มอบฉันทะ และมีขอ้ความแสดง
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ  านาจ) ท่ีมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

▪ ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลที่เป็นผูม้อบฉันทะ และของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ บัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจ 
ใบอนุญาตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งไดล้ง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ให้
ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

5. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 
 
 

 

▪ หนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ 
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. 
หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคน
หนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ใน
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ขอความกรุณาผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัท โปรดกรอกรายละเอียดใน
หนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารตามที่ก าหนด 
ใส่ซองปิดผนึกส่งทางไปรษณียม์าที่ 
 
เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท เคมีแมน จ ำกัด (มหำชน) 195/11-12  
อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2 
ชั้น 10-11 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 

หนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ 

▪  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา :   
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ และหากมี
การเปล่ียนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

▪ กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล :  
- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ที่มอบฉนัทะ และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีมอบ
ฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ ของผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลที่ เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใบอนุญาตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่ง
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมีการเปล่ียนชื่อ-
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

6. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

▪ หนงัสือเชิญประชมุหนา้ที่มีคิวอารโ์คด้ ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 
▪ หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (แบบ ค.) ซึ่ง
ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ 

▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 
▪ หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian 
เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

▪ หนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
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หมายเหต ุ: 

1.  เอกสารที่เป็นส าเนาทกุฉบบัตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.  หนงัสือมอบฉนัทะทกุฉบบั จะตอ้งติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท โดยบรษิัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากร

แสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ 

3. เอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ตอ้งมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค และหากเอกสารดงักล่าวเป็นส าเนา  

จะตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 

4. เอกสารใดมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 

  
กำรออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง 

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

  2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่

ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

  2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ 

ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มี

การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

  
วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตัง้ใหด้  าเนินการแทน จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่

ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุหรือบคุคลที่ประธานที่ประชมุแต่งตัง้ใหด้  าเนินการแทน จะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนเสียง พรอ้มลงลายมือชื่อก ากบัไว ้และยกมือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) ผูถื้อหุน้ส่วนที่เหลือถือว่าเห็น

ดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให ้แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 
 

 

หนา้ 5 จาก 5 

 

กำรนับและประกำศผลคะแนน 

•    วาระท่ี 1 เป็นเรื่องเพื่อรบัทราบ ซึ่งไม่มีการลงคะแนน 

•    วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

•    วาระที่ 6 ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 

ทัง้นีเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 

•    จ านวนคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย คือ จ านวนเสียงทั้งหมดของผูม้าประชุมในวาระนั้น ๆ หักจ านวนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) 

•    ประกาศผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

•   กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรลงคะแนนเสียง 

เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนนเสียง หรือ ลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อก ากบั หรือมีการแยกการ

ลงคะแนนเสียง (ยกเวน้ กรณีคสัโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงชื่อ

ก ากบัการแกไ้ข 


