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เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เรือ่ง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถาม เสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้ต าแหนง่
กรรมการลว่งหนา้ 

บรษัิท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) (“TCCC”) ค านงึถึงสทิธิของผูถื้อหุน้และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอค าถาม และ/หรือ วาระการประชมุ และ/หรือ ช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้ต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่บัดนี ้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ส  าหรบัการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดการสง่ 
กรุณาระบุช่ือ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์โทรสาร อีเมล ์หรือช่องทางติดต่อกลบัอื่นๆ และจ านวนหุน้ที่ถือรวมทัง้เลข

ทะเบียนหุน้ พรอ้มทัง้ค าถาม และ/หรือ วาระการประชุม และ/หรือ ช่ือบุคคลที่ตอ้งการเสนอ และเอกสารแนบทา้ยที่
เก่ียวขอ้ง (ถา้มี ) ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทตามเอกสารแนบหรือจะเขียนหรือพิมพข์ึน้เองก็ไดโ้ดยระบุ
รายละเอียดใหค้รบถว้น 

2. ช่องทางการสง่ 
- ทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.tcccthai.com 
- ทางไปรษณียถ์ึงเลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัทไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากัด (มหาชน) หอ้ง 801-806, 809-

810 ชัน้ 8 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

- ทางอีเมลถ์ึง เลขานกุารบรษัิท mailbox@thaicentral.co.th 
- ทางโทรสารถึง เลขานกุารบรษัิท 02 639 8999 

โดยเลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมค าถาม วาระการประชมุ และช่ือบคุคลที่เสนอเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หากไดร้บัการเห็นชอบ บริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุมว่าวาระนีถ้กูเสนอโดยผูถื้อหุน้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นไดร้บัทราบทั่วกนัอยา่งเท่าเทียม ทัง้นี ้บริษัทไดท้ า
การเผยแพรร่ายละเอียดขา้งตน้ทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ยแลว้  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
    ขอแสดงความนบัถือ 
    
  

                      (นายโยชิฮิโระ ทามรูะ) 
                    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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                          เอกสารแนบ 
 

แบบเสนอค าถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
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   ลงช่ือ .................................................... ผูถื้อหุน้ 
             (....................................................) 
               วนัท่ี ...... / ................ / .............. 
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