
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.            (ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท) 

PROXY FORM C 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้_____________________  เขยีนที_่____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.     Written at 

วนัที_่_______เดอืน__________________พ.ศ._________ 
            Date   Month      B.E.  
(1) ขา้พเจา้_____________________________________________________สญัชาต_ิ___________________  
 I/We            Nationality 

อยู่บา้นเลขที_่____________________ถนน_______________________ ต าบล/แขวง__________________  
Residing at No.       Road      Tambol/Sub-district 
อ าเภอ/เขต______________________จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_______________ 
Amphur/District       Province     Postcode 
 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั (ผูถ้อืหุน้)__________________________ 
As a custodian for (Shareholder’s name) 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เคมแีมน จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) 

 Being a shareholder of Chememan Public Company Limited (“The Company”) 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม______________หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดร้วม_________________เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of    shares and have voting right                 votes as follows:  
 หุน้สามญั_________________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได_้_____________________เสยีง 
Ordinary Share    shares and have voting right               Votes  
 หุน้บุรมิสทิธ_ิ______________________หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนได_้_____________________เสยีง 
Preferred Share    shares and have voting right            Votes  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint  
 1. ชื่อ___________________________________อาย_ุ______ปี บา้นเลขที_่______________________   

         Name                 Age    Years, Residing at  
        ถนน____________________________ต าบล/แขวง________________อ าเภอ/เขต_______________  
        Road                Tambol/Sub-district         Amphur/District 
        จงัหวดั________________________________รหสัไปรษณยี_์______________________ หรอื 
         Province      Postcode     or 

 2. ชื่อ__นางสาวอมตา อศิรางกูร ณ อยุธยา__อายุ__54__ปี บา้นเลขที_่ 99/12 หมู่บา้นเพอรเ์ฟคเพลส 1/2__ 
Name Miss Amata Issarangura Na Ayudhaya  Age  54  Years, Residing at    99/12, Perfect Place 1/2        
ถนน_    อ่อนนุช - ลาดกระบงั_______  ต าบล/แขวง_     ราชาเทวะ_____ อ าเภอ/เขต   _บางพล_ี____  

        Road      Onnut – Lat Krabang          Tambol/Sub-district   Racha Thewa  Amphur/District    Bang Phli 

        จงัหวดั___สมทุรปราการ____________รหสัไปรษณีย_์_______10250_________ หรอื 
        Province    Samut Prakan       Postcode           10250  or 



 

 3. ชื่อ_____นายญาณศกัดิ ์มโนมยัพบิูลย์____อาย_ุ_58__ปี บา้นเลขที_่_58 ซอยวชริธรรมสาธติ 57 แยก 34_   
          Name      Mr. Yarnsak Manomaiphiboon     Age  58  Years, Residing at 58 Wachirathamsathit 57 lane 34          

         ถนน____________________________ต าบล/แขวง_____บางจาก_____อ าเภอ/เขต____พระโขนง___  
        Road                Tambol/Sub-district    Bangchak    Amphur/District  Phra Khanong 
        จงัหวดั________กรุงเทพมหานคร____________รหสัไปรษณีย_์_________10260_________  
         Province   Bangkok    Postcode   10260     

คนใดคนหนึ่งเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
ในวนัพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร ์พอยต ์เทอรม์นิอล 21 
เลขที ่2 ซอยสุขมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  หรอืจะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders which will be held on Thursday 28 April 2022, at 10:00 hrs. at Grand Ballroom, Grande Centre Point 
Terminal 21 Hotel, located at No. 2, Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be postponed. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วำระท่ี 1 รบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
Agenda 1 To acknowledge the Company’s operational results for the year 2021 

 หมายเหตุ  วาระนี้เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ
 Remark  This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.  

วำระท่ี 2  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 และรำยงำนของผู้สอบบญัชี 

Agenda 2  To consider and approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of 
Comprehensive Income for the year ended 31 December 2021, and Auditor’s Report 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve         Disapprove         Abstain  

 

 



 

วำระท่ี 3  พิจำรณำจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 
Agenda 3  To consider and approve the allocation of profit as statutory reserve and the omission of dividend 

payment for the year 2021 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve         Disapprove         Abstain 

วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2565 
Agenda 4  To consider appointment of auditors for the year 2022 and to fix the audit fee 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
     Approve        Disapprove        Abstain 

วำระท่ี 5  พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 5  To consider and elect directors to replace the directors who are retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล / To consider and appoint directors individually  

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชาย ศรวีกิรม/์ Mr. Chai Srivikorn 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

 2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายสุเทพ เอือ้เชดิกุล /Mr. Suthep Uacherdkul 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

            Approve        Disapprove        Abstain 

 



 

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายพรพรหม กาญจนจาร/ีMr. Pornprom Karnchanachari 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

           Approve        Disapprove        Abstain 

วำระท่ี 6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 

วำระท่ี 7  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 7  To consider other matters (if any)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  

 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 
        Approve        Disapprove        Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
 ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not 
be the vote of shareholder  

(6)  ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ไดทุ้ก
 ประการตามทีเ่หน็สมควร   
In case I/we have not specified my/our voting in any matter on the agenda or not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, 
including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider 
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  



 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุ
ในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

Any acts performed by the proxy in this meeting except where the proxy did not vote in accordance with 
this proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงนาม/Signed...............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

    ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 หมำยเหตุ / Remark  

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The Shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not allocate the 
number of shares to several proxies to severally vote. 

2. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
If there is any other matter than the agenda specified herein above which the Shareholder wishes to be 
considered at the meeting, the Shareholder may add such additional matter in the attached supplemental 
to this Form C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Continuation Page of Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิัท เคมแีมน จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 
เทอร์มนิอล 21 เลขที ่2 ซอยสุขุมวทิ 19 (วฒันา) ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
หรอื จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 

The Proxy is granted by a Shareholder of Chememan Public Company Limited for the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2022 which will be held on Thursday 28 April 2022, at 10:00 hrs. at Grand 
Ballroom, Grande Centre Point Terminal 21 Hotel, located at No. 2, Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be postponed. 

 วำระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 วำระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 วำระท่ี_________ เร่ือง_____________________________________________________________ 
     Agenda              Re:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร  

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง 

     Approve        Disapprove        Abstain 

 


