
หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตใินการให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ 

ถือห้นุ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้งัเป็ นกรรมการของบริษัท 
(สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือห้นุประจําปี 2564) 

1. วตัถุประสงค์
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกนั บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเสนอวาระการประชุม ซ่ึง
ผูถื้อหุน้เห็นวา่เป็นประโยชนต่์อบริษทั เพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับ
การพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ในแต่ละปี บริษทัจึงไดก้าํหนด
หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้
ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับ 

การพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ท่ีมีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทั โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้และ 
2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐานการถือครองหุน้ เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้ 

3. หลกัเกณฑก์ารเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม
3.1 เร่ืองท่ีจะไม่รับพจิารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม 

(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงถึง
เหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทั จะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(3) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และเร่ือง

ดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(5) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษทั 
(6) เร่ืองท่ีเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(7) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นั้นมีขอ้ความท่ีไม่ตรงตามความเป็นจริง 

หรือมีขอ้ความคลุมเครือ หรือมีเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพยีงพอ  



(8) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจดัการของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายอยา่ง
มีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(9) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแลบริษทั หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

(10) เร่ืองซ่ึงตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บการพจิารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และบริษทัได้
ดาํเนินการกาํหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

(11) เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ หรือ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
(12) เร่ืองอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

3.2 ขั้นตอนการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งกรอกขอ้มูลใน “ใบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” (“แบบ ก”) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการ
เสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกวา่หน่ึงราย  ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก” 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 

(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้ริษทั พร้อมกบั“แบบ ก” ดงัน้ี 
(ก) หลกัฐานการถือครองหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาใบอนุญาต

ขบัข่ีรถยนต/์จกัรยานยนตก์รณีคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ สาํเนาหนงัสือเดินทาง โดยหลกัฐาน
ดงักล่าวตอ้งยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองความถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล 
- สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลดงักล่าว 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาใบอนุญาต

ขบัข่ีรถยนต/์จกัรยานยนตก์รณีคนต่างดา้ว ไดแ้ก่ สาํเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนาม
รับรองความถูกตอ้งของบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคลดงักล่าว 

(3) นาํส่ง“แบบ ก” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทักาํหนดทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ท่ี 
ir@smpcplc.com หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปีส่งถึง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 
92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ในกรณีส่งทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัใหแ้ก่บริษทัทางไปรษณียด์ว้ย  ภายใน
กาํหนดเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 



(4) กาํหนดระยะเวลาการเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
(5) เม่ือครบกาํหนดระยะเวลารับเร่ืองแลว้ เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมและพจิารณา

กลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาต่อไป โดยในกรณีท่ีมีการบรรจุ
เป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อ
หุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบโดยทัว่กนัพร้อมเหตุผลผา่นทาง website ของบริษทั และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบอีก
คร้ังในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 
4. หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการได ้โดยตอ้งกรอกขอ้มลูใน “ใบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” (“แบบ ข-1”) ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอช่ือ
โดยผูถื้อหุน้มากกวา่หน่ึงราย ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ข-1” พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั 
4.2 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพือ่รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

  (1) บรรลุนิติภาวะ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
  (4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 
(5) มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของหน่วยงานราชการท่ีกาํกบัดูแลบริษทั 
รวมทั้งหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (6) มีความรู้ความสามารถท่ีสาํคญัหรือเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของบริษทั 
  (7) ไม่ไดป้ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชนหรือบรืษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั 

4.3 ดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรอกขอ้มูลใน “แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพือ่
รับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” (“แบบ ข-2”) ใหค้รบถว้น 
พร้อมใหบุ้คคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือลงลายมือช่ือใบ แบบ ข-2 
4.4 จดัเตรียมเอกสารประกอบตามท่ีระบุในขอ้ 3.2 (2) ขา้งตน้ใหค้รบถว้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
พจิารณาดา้นคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการ ไดแ้ก่ สาํเนาบตัรประจาํตวั



ประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หลกัฐานการศึกษา และประวติั
การทาํงาน (Curriculum Vitae) เป็นตน้ 
4.5 นาํส่ง “แบบ ข-1” และ “แบบ ข-2” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทักาํหนดทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) ท่ี ir@smpcplc.com หรือ ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี ส่งถึง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 
92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ในกรณีส่งทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัใหแ้ก่บริษทัทางไปรษณียด์ว้ย  ภายใน
กาํหนดเวลาดงักล่าวขา้งตน้ 
4.6 กาํหนดระยะเวลาการเปิดรับเร่ือง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
4.7 เม่ือครบกาํหนดระยะเวลารับเร่ืองแลว้ เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมและพจิารณา
กลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาต่อไป โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษทัเห็นสมควรใหเ้สนอช่ือบุคคลดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษทั
จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ ส่วนบุคคลท่ีไม่
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทัว่กนัพร้อมเหตุผลผา่นทาง 
website ของบริษทั และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีนาํเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีบริษทัเห็นวา่เป็นประโยชนต่์อบริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวมและเป็น
ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไว ้
 
 
 

 


