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4 เมษายน 2565 

เรื่อง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย (ในรูปแบบ URL และ QR Code) 
1. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พรอ้มงบแสดงฐานะการเงิน 

และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ส าหรบัวาระท่ี 1 และ 2) 
2. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชี (ส าหรบัวาระท่ี 4) 
3. ขอ้มลูประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท (ส าหรบัวาระท่ี 5 ) 
4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ

นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 
7. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ  ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
8. แนวปฏิบตัิส าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
9. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองส่วนบคุคลส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม  โรงแรมแกรนด ์เซน
เตอร ์พอยต ์เทอรม์ินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้

 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและเหตุการณส์ าคญัในปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1)  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2564 ซึ่งบริษัทได้
สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณส์ าคญัในปี 2564 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report)   

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตาม
ขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 55 ที่ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วัน
สิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทแลว้ เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยมี
รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามส่ิงที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  1 โดยสรุป
สาระส าคญัของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาไดด้งันี ้

งบการเงนิรวม 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

รวมสินทรพัย ์ 7,022.38 6,103.34 

รวมหนีสิ้น 4,729.95 4,007.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,292.43 2,096.34 

รวมรายได ้ 3,148.81 2,282.67 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 98.32 (119.61) 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิต่อหุน้-ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาทต่อ
หุน้) 

0.1024 (0.1246) 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดย นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย)  จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทแลว้  
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
วาระนี ้ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 42 
 
วาระที ่3  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และ
ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 50 51และ 52 ที่ก าหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทตอ้งเป็นการจ่ายจากเงนิก าไรและหา้มมใิห้
จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ ใหร้ายงานผู้
ถือหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัท
จะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกั
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยค านึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสรา้งทางการเงิน 
แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพนั ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต รวมถึงความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2564 บรษิัทมีผลประกอบการก าไรสทุธิจ านวน 92,333,508 บาท ตามงบการเงินรวมของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งส ารองเงินสด เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการ ช าระเงินคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระ และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว ้ดงันัน้ บริษัทจึงเห็นควร
เสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา 
งบการเงนิรวม ปี 2564 ปี 2563 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 92.33 (136.75) 
จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 960 960 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.1024 (0.1246) 
อตัราการจ่ายปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) - - 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (รอ้ยละ) 
ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้
นิติบคุคล และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภท 

NA NA 
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ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 1,000,000,000 บาท ทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 65,140,000 บาท (คิดเป็น
รอ้ยละ 6.51 ของทุนจดทะเบียน) บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการส าหรบัปี 2564 จ านวน 170,138,456 
บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2564 จ านวน 10,000,000 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 5.88 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564) เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้เป็นจ านวน  75,140,000 บาท (คิด
เป็นรอ้ยละ 7.51 ของทนุจะเบียน) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 10,000,000 บาทและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจากบรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารองเงินสด เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ ช าระเงินคืนเงินกู้ที่ถึงก าหนดช าระ และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตาม
แผนงานท่ีวางไว ้

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
วาระนี ้ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 42 
 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตาม
ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 58 ที่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีที่
ผูส้อบบัญชีควรไดร้บั นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียน
ผูส้อบบัญชีหากผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั
ผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงาน
บริการของส านักงาน ทักษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและ
ทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้อนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

1. เห็นชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 จากบรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
โดยมีรายชื่อดงันี ้

- นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133  หรือ 
- นายณฐัพล ศรีจกัรโคตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12038    หรือ 
- นายกวินภพ ปรีดี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9680      หรือ 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้รษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด แทนได ้โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท     

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มี
ความสมัพนัธแ์ละ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบกบัการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ และการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชี  
ที่ 4 ติดต่อกันจากรอบปีบญัชี 2562-2564 ทัง้นี ้ส าหรบัขอ้มลูประวตัิและประสบการณท์ างานของผู้สอบบญัชีแต่ละ
ท่าน ปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

2. ให้ความเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่น าส่งส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี ้ 
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (Out 
of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 
 
ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 ในอตัราที่เปรียบเทียบกบัปี 2564 และ 2563 ตามที่ปรากฏในตารางดงัต่อไปนี ้

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

บรษิัทผูส้อบบญัชี 
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

1. ค่าสอบบญัชงีบการเงินประจ าปีของบรษิัทและงบ
การเงินรวม 

1,090,000 1,060,000 990,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทและ
งบการเงินรวม 

840,000 840,000 810,000 

3. ค่าสอบทานรายงานท่ีน าส่งส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

120,000 150,000 150,000 

รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2,050,000 2,050,000 1,950,000 
4. ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบตัิงาน

เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ  

จ านวน 9,100 บาท 
ตามที่จ่ายจรงิ  

จ านวน 33,438 บาท 

 
3. ใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมค่าสอบทานรายงานท่ีน าส่งส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ  
 

4. ใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ไดส้ังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดท างบการเงินไดท้ันตามก าหนด
ระยะเวลา 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท พีเค
เอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 
2565 และค่าสอบทานรายงานที่น าส่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 2,050,000 บาท 
(สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  และ
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึน้จริง นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยนัน้ไม่ไดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษัท โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะดแูลใหบ้รษิัทย่อยสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
วาระนี ้ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 42 
 
วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามขอ้บงัคบั
บรษิัท ขอ้ 18 ที่ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวน 
1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป 
ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนี ้อาจไดร้บัเลือก
ใหเ้ขามารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้มีกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1) นายชาย ศรีวิกรม ์   กรรมการ 
2) นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ    กรรมการ 
3) นายพรพรหม กาญจนจาร ี  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 
มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายชาย ศรีวิกรม ์นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ 
และนายพรพรหม กาญจนจารี กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าว ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวงัแลว้ว่า เป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถ มีประสบการณแ์ละมีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง อันจะเป็นประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏตาม
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ข้อมูลประวัติของผู้ไดร้ับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 3 อนึ่ง ส าหรับ
กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 
วาระนี ้ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษิัทขอ้ 42 โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล 
 
วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามขอ้บงัคบั
บริษัท ข้อ 33 ที่ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ  โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็น     
คราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดต้ามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ทัง้นี ้พนกังานและ
ลกูจา้งซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท
ไดด้ว้ย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2565 ในอัตราเพิ่มขีน้รอ้ยละ 10 จากอัตราที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ปี 2559 เพื่อใหเ้หมาะสมกับ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการ    19,800 บาทต่อเดือน  
กรรมการ    16,500 บาทต่อเดือน  

2)  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ  
ประธานกรรมการ    19,800 บาทต่อครัง้ 
กรรมการ    16,500 บาทต่อครัง้ 

3)  ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,840 บาทต่อครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ   13,200 บาทต่อครัง้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุ โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใด ในอตัราเพิ่มขีน้รอ้ยละ 10 จากอตัราที่
ไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ปี 2559 เพื่อใหเ้หมาะสมกับความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจ
ของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 2,715,600 บาท รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากับดแูลกิจการ ในแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
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คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ 

วาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 
 
วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่ก าหนดว่า เมื่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุเสรจ็แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวก้็ได ้

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทัง้นี ้หากผู้
ถือหุน้ประสงคจ์ะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเขา้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวัน เวลา และสถานที่
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนตัง้แต่เวลา 08.00 น. และหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.chememan.com โดยเลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านั้น และผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
นามผูถื้อหุน้ได ้ทัง้นี ้ขอความรว่มมือจากท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับรษิทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 โดยส่ง
มาที่ อีเมล ir@chememan.com หรือ 

เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)  
195/11-12 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์2 
ชัน้ 10-11 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

ทัง้นี ้บรษิัทขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะศกึษาขัน้ตอนการลงทะเบียนและจดัเตรียมเอกสารตามรายละเอียด
ที่ก าหนดไวใ้นค าชีแ้จงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนบัและประกาศผลคะแนนส าหรบัการประชมุสามัญผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6 และขอ้ปฏิบัติส าหรบัการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และการ
มอบฉนัทะ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 เพื่อลงทะเบียนส าหรบัการประชมุครัง้นี ้
 
 
 

http://www.chememan.com/
mailto:ir@chememan.com
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
        บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

 
         _____________________________ 
                  (หม่อมหลวงจนัทรจฑุา จนัทรทตั) 

   ประธานกรรมการ 
 

หมายเหต ุ: บรษิัทของดแจกของช ารว่ยในการประชมุผูถื้อหุน้  


