
หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ชื่อกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า  
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

1. เจตนารมณ ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการสนับสนุนการมี 
ส่วนร่วมและการส่ือสารกับผูถื้อหุน้ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ /หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัท ก่อนการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 โดยบรษิัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ เพื่อช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้ริง และช่วยคัดสรรบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท  ซึ่งจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

 

2. นิยาม 

“บรษิัท”   หมายความวา่ บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)  
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการ บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการ”   หมายความวา่ กรรมการบรษิัท เคมแีมน จ ากดั (มหาชน)  
“วาระการประชมุ”  หมายความวา่ วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของ บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีจ่ะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ หรือส่งค าถามเกี่ยวกบับริษัท 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอชื่อกรรมการ หรือส่งค าถามเก่ียวกบับรษิัท ตอ้งมคีณุสมบตัิดงันี  ้

3.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

3.2 สดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต ่า ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือ  เสนอชื่อกรรมการ หรือส่งค าถาม 
เก่ียวกบับรษิัท 

3.4 ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนที่ก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัท่ีก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดสิทธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ในปีนัน้ 

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี
นัน้ (ตามคุณสมบตัิของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.4) แลว้ไม่พบชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 ถือหุน้ครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 3.2 แต่วาระ
การประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 ไดถู้กบรรจุในวาระการประชุมแลว้นั้น บริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชมุที่เสนอ หรือไม่น าเสนอชื่อบคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 

 

 

 



4.  การเสนอวาระการประชุม 

 4.1   เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

4.1.1   เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่ก ากบั
ดแูลบรษิัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ การก ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิัท  

4.1.2   เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลโดยเฉพาะ 

4.1.3   เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

4.1.4   เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิัท และขอ้มลูที่ผูถื้อหุน้กล่าวอา้งไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่ปกติ
ของเรื่องดงักล่าว 

4.1.5   เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้ 

4.1.6   เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการได ้

4.1.7   เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียง
ที่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

4.1.8   เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้

4.1.9   เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3  

4.2  ขั้นตอนในการพิจารณา 

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
โดยกรอก แบบ ก. “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2566 ของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด 
(มหาชน)” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งส่งถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดงันี ้

   เลขานกุารบรษิัท 

   บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

   195/11-12 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์2  
ชัน้ 10-11 ถ. รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการประชมุ และลง
ลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

4.2.2   เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

4.2.3   เรื่องที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม
ว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผูถื้อหุน้ 



4.2.4   เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบ และชีแ้จงเหตุผลในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

5.  การเสนอชื่อกรรมการ  

5.1   คุณสมบัติและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการ  

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้

5.1.1   มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลกัเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

5.1.2   มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนอ์ย่างส าคญัต่อธุรกิจของบรษิัท 

5.1.3   ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

5.2   ขัน้ตอนในการพิจารณา 

5.2.1   ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ โดย
กรอก แบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ ของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)” พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งส่งถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดงันี ้

    เลขานกุารบรษิัท 

    บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

    195/11-12 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์2  
ชัน้ 10-11 ถ. รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั  

  5.2.2   เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้กอ่นเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

5.2.3   บคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจชุื่อในวาระการประชมุ โดยจะแจง้ในหนงัสือเชญิ
ประชมุวา่เป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ 

  



6.  การส่งค าถามเกี่ยวกบับริษัท 

6.1   เนือ้หาของค าถามต้องเป็นขอ้มูลทีเ่กี่ยวกับบริษทั 

6.2   ขั้นตอนในการพิจารณา 

6.2.1   ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 สามารถส่งค าถามเก่ียวกบับรษิัท ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยกรอก 
แบบ ค. “แบบส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)” พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งส่งถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดงันี ้

    เลขานกุารบรษิัท 

    บรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

    195/11-12 อาคารเลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์2  
ชัน้ 10-11 ถ. รชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัส่งค าถามล่วงหนา้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบส่งค าถามล่วงหนา้ และลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

6.2.2   เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อเตรียมชีแ้จงใน 

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

 



แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 ของบรษิัท เคมแีมน จ ากัด (มหาชน) 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุน้ ที่อยู่ เลขที่_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จงัหวดั _________________หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัท์

บา้น/ที่ท  างาน _______________________ E-mail (ถา้ม)ี______________________  

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

 เรื่อง ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________และ มีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อ

การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ __________________________________________________________________________________  

ซึ่งมเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน ________________แผ่น  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็น

หลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญัดงันี ้

 _____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(_____________________________________)  

วนัท่ี _________________________________  

หมายเหตุ  

1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกรณีผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถ้ือหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบ ก. และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุรายแลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั

ตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.2.1  

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดท า แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 วาระ พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ 

ใหค้รบถว้น  

4. กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือ ชื่อสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. บริษัทจะตดัสิทธิผูถ้ือหุน้ที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 

 

  

แบบ ก. 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)  

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุ้น ที่อยู่ เลขที่_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จงัหวดั _________________หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/

ที่ท  างาน _______________________ E-mail (ถา้มี)______________________  

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว_______________________________เป็น กรรมการของบรษิัท เคมีแมน จ ากดั 

(มหาชน) โดยบคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทและมีหลกัฐานการใหค้วาม

ยินยอมของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ ประวัติการศึกษา ประวัต ิ

การท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จ านวน _________แผ่น  

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. นี ้หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้ง

ทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี  ้ 
 

_____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(_____________________________________)  

วนัท่ี _________________________________  

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _______________________________________บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอม 

และรบัรองว่า มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญั ดงันี  ้ 

_____________________________________ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ  

(_____________________________________)  

วนัท่ี _________________________________  

หมายเหตุ  

1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกรณีผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ  

ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง  (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ข. และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้

รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 5.2.1  

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดท า แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน 

พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น  

4. กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. บริษัทจะตดัสิทธิผูถ้ือหุน้ที่ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้น หรือบุคคลที่ไดร้บัการ

เสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  

แบบ ข. 



แบบส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน) 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________ เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เคมแีมน จ ากดั (มหาชน) 

จ านวน ___________________ หุน้ ที่อยู่ เลขท่ี_____________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________ 

อ าเภอ/เขต ______________________จงัหวดั _________________หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ_______________________ หมายเลขโทรศพัท์

บา้น/ที่ท  างาน _______________________ E-mail (ถา้ม)ี______________________  

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ดงันี ้

ค าถาม__________________________________________________________________________________________________________________________ 

รายละเอียด_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (    ) มีเอกสารประกอบจ านวน___________แผ่น  (    ) ไม่มีเอกสารประกอบ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบในแบบ ค. นี ้หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม 

ถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นส าคญัดงันี  ้

_____________________________________ ผูถื้อหุน้  

(_____________________________________)  

วนัท่ี _________________________________  

หมายเหตุ  

1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกรณีผูถ้ือหุน้

เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ  

ในกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสือเดินทาง  (หากเป็น 

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งช่ือในแบบ ค. ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หลายรายรวมกันส่งค าถามล่วงหนา้ ผูถ้ือหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบ ค. และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมเป็น 

ชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 6.2.1  

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายส่งค าถามมากกว่า 1 ค าถาม ผูถ้ือหุน้ตอ้งจัดท า แบบ ค. 1 แบบต่อ 1 ค าถาม พรอ้มทัง้ลงลายมือ

ชื่อใหค้รบถว้น  

4. กรณีผูถ้ือหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. บริษัทจะตดัสิทธิผูถ้ือหุน้ที่ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น 

 

 

แบบ ค. 


