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 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400 

        TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008 
 

ที่ SGP 001_04/2565 
 
       วันท่ี 1 เมษายน 2565 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

2. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
3. นิยามกรรมการอิสระ 
4. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
5. ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ 
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
9. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน) 

 
 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการ
ประชุมผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 6 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 
เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื่องจากยังคงมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ดังนี ้
  

วาระท่ี 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2564 
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ :  
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 
พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 ซึ่งบริษัทได้

สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้น 
 

คะแนนเพ่ือลงมติ :    
วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญช ีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาและสอบ

ทานงบการเงินประจ าปีของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามจากนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-CODE 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

ข้อมูลงบการเงินเปรยีบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์รวม 50,894.01 41,387.82 25,040.68 24,150.73 
หนี้สินรวม 34,101.05 28,524.28 17,170.76 15,796.94 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 16,792.96 12,863.54 7,869.92 8,353.79 
รายได้รวม 79,510.73 55,641.32 6,841.31 8,077.62 
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 
(ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) 

3,808.51 2,061.84 618.85 1,049.57 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.07 1.12 0.34 0.57 
 

คะแนนเพ่ือลงมติ :    
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563  

1. ก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท) 618,851,214 1,049,566,320 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,837,863,000 1,837,863,000 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 1.00 0.50 
        - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.20 0.10 
        - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุน้) 0.80 0.40 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) 1,837,863,000 918,931,500 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ 296.98 % 87.55 % 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส าหรับงวดครึ่งปีหลัง

ของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,470.29 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจ าปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตรา
ภาษีร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ในอัตรา
หุ้นละ 0.67 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็น
เงินประมาณ 367.57 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.00 
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,837.86 ล้านบาท 
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ 
วันก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล  (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 
 
คะแนนเพ่ือลงมติ :  

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 5 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการที่จะพ้นจาก
ต าแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของ
บริษัท คือ 
 

ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาย  กอประสพสุข กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
3. นายหาญ  เช่ียวชาญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบกับความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท 

อน่ึง เมื่อนับวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของนายหาญ เชี่ยวชาญ รวมกับวาระการด ารงต าแหน่งท่ีเสนอ
ในการประชุมครั้งนี้ จะมีวาระติดต่อกันจ านวน 18 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งนายหาญ เช่ียวชาญ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 
 นอกจากน้ี บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมา
ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ประวัติ
ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามของค าว่า “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฎตาม “สิ่งที่แนบมาด้วยล าดับที่ 2 
และ 3” 
 อนึ่ง กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
คณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ 
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ล าดับที ่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาย  กอประสพสุข กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
3. นายหาญ  เช่ียวชาญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

คะแนนเพ่ือลงมติ :    
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

1. ค่าตอบแทนรายป ี บาท / ป ี บาท / ป ี

     - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 804,058 บาท 804,058 บาท 
 

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

 บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 10,000.00 10,000.00 

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10,000.00 10,000.00 
 

ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

 บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000.00 * - 

ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

 บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน 

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 5,000.00 * - 

หมายเหตุ : * บริษัทก าหนดค่าเบี้ยประชุมเป็นปีแรก 

 
 อย่างไรก็ดี การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความส าเร็จและการ
เติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนในอัตราเดิม 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :   
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  
 

คะแนนเพ่ือลงมติ :    
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ตามรายช่ือดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าท์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 
1. นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย 4526 หรือ 
2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข 4599 หรือ 
3. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 
4. นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ 6552 

 

 ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอบีเอ
เอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้  นอกจากนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 2,165,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท 
 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 แสดงได้ดังนี้ 
 

ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบัญชีประจ าปี และรายไตรมาส 2,165,000 บาท / ป ี 2,103,000 บาท / ป ี

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :   
 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือ
ดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 
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ธันวาคม 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 2,165,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดท ารายงาน สอบทาน และงบการเงินประจ าไตรมาสให้กับบริษัท 
 

ล าดับที ่ ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขทะเบียน 
1. นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย 4526 หรือ 
2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข 4599 หรือ 
3. นายพงทวี  รัตนะโกเศศ 7795 หรือ 
4. นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์ 6552 

 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ 
 อน่ึง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 นั้น ได้ผ่านการพิจารณา
ในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฎตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4” 
 

คะแนนเพ่ือลงมติ :    
วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Log in) ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็น
ต้นไป แต่การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.เท่านั้น 
 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน 
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม รายละเอียดสิ่งที่แนบมาด้วย 5 โดยน าส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามข้อ
ปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 พร้อมกันนี้  บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ 
www.siamgas.com เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย 
 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
       
       
          ( นายศุภชัย  วีรบวรพงศ์ ) 
                กรรมการผูจ้ัดการ 
                บริษัท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั(มหาชน) 

http://www.siamgas.com/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

วันที่ 22 เมษายน 2564 
 
 ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์  โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้ำ เลขที่  559 ถนนรำชปรำรภ แขวงมักกะสัน         
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 นำยวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธำนกรรมกำร ท้ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม 
 ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 ประธำนฯ ได้ขอให้นำงจินตณำ ก่ิงแก้ว เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ด้ำเนินกำรประชุม 
 ก่อนจะเข้ำสู่วำระกำรประชุมนำงจินตณำ กิ่งแก้ว เลขำนุกำรบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำบริษัท มีกรรมกำร
รวมจ้ำนวน 8 ท่ำน มำร่วมประชุมครบ 8 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ท้ำกำรแนะน้ำเป็นรำยบุคคล ดังต่อไปนึ  
 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ้ำนวน 5 ท่ำน 
 1. นำยวรวิทย์   วีรบวรพงศ ์  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 2. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์  กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 3. นำยศุภชัย   วีรบวรพงศ์   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร   
 4. นำงสำวพัชรำวดี วีรบวรพงศ์   กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร 

5. นำยสมชำย กอประสพสุข  กรรมกำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 กรรมกำรอิสระ จ้ำนวน  3  ท่ำน 
 6. นำยวิโรจน์   คลังบุญครอง  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 7. นำยหำญ   เชี่ยวชำญ   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำงสุดจิต   ทิวำรี   กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
  
 นอกจำกนี ยังมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษำ ได้แก่ 
 1. คุณชัยศิริ  เรืองฤทธ์ชัย  ผู้สอบบัญชี 
 และทีมงำน    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 2. คุณเดชำ มะระพฤกษวรรณ  ที่ปรึกษำกฎหมำย 
      บริษัท ส านักงานทนายความชัยวัธบัณฑูรย์ จ ากัด 
 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล  ที่ปรึกษำกำรเงิน     
      บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด 
 
 ต่อมำเลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงระเบียบกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้กำรประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังนี  
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ตำม พรบ. บริษัทมหำชน จ้ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ก้ำหนดไว้ว่ำกำร
ประชุมจะด้ำเนินกำรได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ้ำนวน
ผู้ถือหุ้นทั งหมด และจะต้องมีจ้ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นทั งหมด จึงจะถือเป็นกำรครบองค์
ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสำมัญทั งสิ น 1,837,863,000 หุ้น และจ้ำนวนคะแนนเสียงเท่ำกับ 1,837,863,000 เสียงในกำร
ประชุมครั งนี  

และเลขำนุกำรบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชุม โดยสรุปได้ดังนี  จ้ำนวนผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองจ้ำนวน 37 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 601,769,759 หุ้น และจ้ำนวนผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ้ำนวน 18 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 1,000,218,350 หุ้น รวมจ้ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนทั งสิ น 55 
รำย นับจ้ำนวนหุ้นได้ 1,601,988,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.17 ของจ้ำนวนหุ้นสำมัญที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด ถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งก้ำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ 1 ใน 3 ของจ้ำนวนหุ้นท่ีจ้ำหน่ำยได้ทั งหมด 

จำกนั นเลขำนุกำรบริษัทได้ชี แจงต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 ว่ำตำมข้อบังคับข้อ 35 ที่ก้ำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ้ำนวนกำรออกเสียงลงคะแนน ให้จ้ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหุ้น 1 มี 1 เสียง ตำม
ข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด ส้ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี  จะ
ใช้วิธีว่ำหำกไม่มีท่ำนใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่ำระเบียบวำระนั นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระ จะถำมเฉพำะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่ำนั น หำกมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตร
ลงคะแนนที่เจ้ำหน้ำที่ เพื่อน้ำไปค้ำนวณและประกำศผลกำรลงมติในวำระนั นต่อไป เพื่อให้กำรรวมคะแนนเสียงโปร่งใส 
บริษัทได้แต่งตั งให้ทำงส้ำนักงำนทนำยควำม และท่ำนผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในกำรนับคะแนนเสียงด้วย 
 
 ต่อจำกนั นเลขำนุกำรฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
 
เลขานุการบริษัท  
 แจ้งต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2563 ที่จะรับรองในวำระนี เป็นรำยงำนจำกกำร
ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 
พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ให้แก่หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนดแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี  2563 เมื่อวันที่  21 กรกฎำคม 2563 ซึ่ ง
คณะกรรมกำรเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 รับรองรำยงำนกำร
ประชุมดังกล่ำว 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
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กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,988,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,988,109   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
 
 เลขำนุกำรบริษัท ได้ขอให้นำยศุภชัย วีรบวรพงศ์ ต้ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของ
บริษัทประจ้ำปี 2563 ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 เสนอให้ที่ประชุมรับทรำบภำพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่ำงประเทศ โดยอธิบำยถึงสถำนที่ตั ง
ของคลังก๊ำซ LPG ของบริษัทและลักษณะกำรประกอบธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ภำพรวมสถำนกำรณ์ตลำดโดยทั่วไป, จุดเด่น
ด้ำนกำรตลำดและกำรขยำยธุรกิจในรอบปี และสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2563 ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 
 
ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี  

สินทรัพย์รวม 41,387.82 ล้ำนบำท 

หนี สินรวม 28,524.28 ล้ำนบำท 

ส่วนของเจ้ำของ  12,863.54 ล้ำนบำท 

รำยได้รวม 55,641.32 ล้ำนบำท 

ก้ำไรสุทธิ   2,061.84 ล้ำนบำท 

ก้ำไรต่อหุ้น         1.12 บำท/หุ้น 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนของบริษัทมีดังนี  
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สินทรัพย์รวม 24,150.73 ล้ำนบำท 

หนี สินรวม 15,796.94 ล้ำนบำท 

ส่วนของเจ้ำของ    8,353.79 ล้ำนบำท 

รำยได้รวม   8,077.62 ล้ำนบำท 

ก้ำไรสุทธิ   1,049.57 ล้ำนบำท 

ก้ำไรต่อหุ้น         0.57 บำท/หุ้น 

 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
มติท่ีประชุม 
  เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 
 
 
 
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
เลขานุการบริษัท  
 เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมที่ผู้สอบบัญชีคือ       
คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมมำตรฐำน และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ้ำปี สิ นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ้ำกัด และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด้ำเนินงำนของ  
บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด (มหำชน) ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ เป็นดังที่ปรำกฏในเอกสำรรำยงำนประจ้ำปีที่
บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
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ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
 
เลขานุการบริษัท 
 เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก้ำไรและจ่ำยเงินปันผล ซึ่ง บริษัท สยำมแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ้ำกัด 
(มหำชน) มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติ
บุคคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลังหักส้ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำมบริษัทอำจก้ำหนดให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำ
น้อยกว่ำท่ีก้ำหนดข้ำงต้น โดยขึ นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ้ำเป็นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในกำรด้ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 
0.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 918.94 ล้ำนบำท ทั งนี บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตรำ
หุ้นละ 0.10 บำท เป็นเงินประมำณ 183.79 ล้ำนบำท เมื่อวันที ่8 กันยำยน 2563 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำ
หุ้นละ 0.40 บำท เป็นเงินประมำณ 735.15 ล้ำนบำท  
ทั งนี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบังคับบริษัทตำมที่ปรำกฏรำยช่ือ   
ณ วันก้ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 และก้ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวัน
ศุกร์ที ่21 พฤษภำคม 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
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เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัดและข้อบังคับของบริษัทก้ำหนดให้กรรมกำรต้องออก
จำกต้ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีในอัตรำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั งหมดซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ้ำปี 2564 ในครั งนี มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระจ้ำนวน 3 รำยดังนี  
 1. นำงพัชรำ   วีรบวรพงศ ์ ต้ำแหน่ง กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 
 2. นำงสำวพัชรำวดี   วีรบวรพงศ ์ ต้ำแหน่ง กรรมกำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 3. นำยวิโรจน ์   คลังบุญครอง ต้ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรแจ้งว่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นมีควำมกระชับ จึง
ขอให้กรรมกำรทั งสำมท่ำนอยู่ในห้องประชุมระหว่ำงพิจำรณำลงมติในวำระดังกล่ำว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่พ้นจำกต้ำแหน่งตำมวำระทั ง
3 รำยตำมรำยนำมข้ำงต้นและให้กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ต่ออีกวำระหนึ่ง ทั งนี ให้มีผลตั งแต่วันถัดจำกวัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ วำระนี มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคลดังนี  
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 ช่ือกรรมกำร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ เสียง ร้อยละ 

1. นำงพัชรำ วีรบวรพงศ์ 1,584,230,059 98.89 17,769,050 1.11 0 0.0000 

2. นำงสำวพัชรำวดี วีรบวรพงศ์ 1,584,230,059 98.89 17,769,050 1.11 0 0.0000 

3. นำยวิโรจน์ คลังบุญครอง 1,584,071,459 98.88 17,927,650 1.12 0 0.0000 

 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อท่ีประชุมขอให้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี  
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และค่ำเบี ยประชุม ดังนี  
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรส้ำหรับปี 2564 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบส้ำหรับปี 625 4 และเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ เท่ำกับ 804,058.00 บำท/ท่ำน/ปี โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน 
 เดือนละ 67,005.00 บำท/ท่ำน 

- เบี ยประชุม ครั งละ 10,000.00 บำท (เฉพำะกรรมกำรฯ ที่เข้ำประชุม) 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำกลั่นกรอง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงละเอียด รวมถึงพิจำรณำจำกสภำวกำรณ์ทำงธุรกิจและผลก้ำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ตำมที่ได้เสนอไป 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
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คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ตัวแทนรับมอบอ้ำนำจจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยในกำร
ก้ำกับดูแลกิจกำร ในเรื่องกำรด้ำรงต้ำแหน่งของกรรมกำรอิสระเกินกว่ำสำมวำระหรือเก้ำปีอย่ำงไรบ้ำง และ เรื่องนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันว่ำ บริษัทมีกำรประกำศนโยบำยอย่ำงไรบ้ำง 
คุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำ บริษัทให้ควำมส้ำคัญกับกำรด้ำรงต้ำแหน่งของกรรมกำร
อิสระเกินกว่ำสำมวำระ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำก กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ของบริษัททั งสำมท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนและได้น้ำควำมรู้ควำมสำมำรถดังกล่ำวมำใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมำโดยตลอด โดย คุณ
วิโรจน์ คลังบุญครอง เคยด้ำรงต้ำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน และเป็นมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนพลังงำนอย่ำงสูง  
คุณหำญ เช่ียวชำญ มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน และคุณสุดจิต ทิวำรี เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบัญชี 
ดังนั นคณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นว่ำ บุคคลทั งสำมท่ำนมีควำมเหมำะสมที่จะด้ำรงต้ำแหน่งดังกล่ำวต่อไป 
ในเรื่องนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันนั น กรรมกำรผู้จัดกำร ตอบข้อซักถำมว่ำ บริษัทให้ควำมส้ำคัญต่อเรื่อง
ดังกล่ำว  มีกำรก้ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ้ำปี และแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ้ำปี ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองและเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริต หรือ CAC เมื่อวันท่ี 9 มีนำคม 2560 และได้รับกำรต่ออำยุกำรรับรองสถำนะ CAC เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
เลขานุการบริษัท 
 แถลงต่อที่ประชุมว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำคัดเลือกส้ำนักงำนสอบบัญชีประจ้ำปี 625 4 โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและมีควำมเห็นให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เนื่องจำกมีควำม
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก้ำหนดโดย
ค่ำตอบแทนสอบบัญชีประจ้ำปี 2564 เป็นเงิน 2,103,000 บำท 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า 
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติให้แต่งตั งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ้ำปี 2564 โดยแต่งตั งให้ นำยชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย 
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(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4526) หรือ นำงสำวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนำสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4599) หรือ 
นำยพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7795) หรือ นำยบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 
6552) ในนำมบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท้ำ
กำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถ
ปฎิบัติงำนได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จ้ำกัด จัดหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ้ำกัด แทนได้ 
 ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชี
งบกำรเงินของบริษัทประจ้ำปี 2564 ตำมที่ได้เสนอไป 
 
 
เลขำนุกำรบริษัท เปิดโอกำสให้ที่ประชุมซักถำม 
 
กำรซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น 
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมในวำระนี  
 
เลขำนุกำรบริษัท ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขำนุกำรบริษัทประกำศผลกำรนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งสิ น 1,601,999,109 เสียงดังนี  
เห็นด้วย  จ้ำนวน 1,601,999,109     เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นด้วย จ้ำนวน                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง จ้ำนวน                0     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งต้ัง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ  นางสาว
อมรรัตน์  เพ่ิมพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 
2,103,000 บาท 
 
 
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำอีก ประธำนฯกล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่สละเวลำมำร่วมประชุมและเสนอ
ควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลำ 15.10 น. 
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ลงช่ือ_______________________ประธำนในท่ีประชุม 
              ( นำยวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ) 
 
 
     ลงช่ือ_______________________เลขำนุกำรบริษัท 
      (นำงจินตณำ  กิ่งแก้ว ) 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 1

ช่ือ - นามสกุล : นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 76 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท างานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส
2563 - ปัจจุบัน :  กรรมการ FAREAST MYGAZ SERVICES SDN.BHD.
2562 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บจ.สยาม แท้งค์ เทอร์มินัล
2562 - ปัจจุบัน :  กรรมการ TROPICAL GAS PTE. LTD.
2561 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บจ. สยาม แอลเอ็นจี
2561 - ปัจจุบัน :  กรรมการ PACIFIC GAS BANGLADESH LTD.
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ ASIATECH INFRASTRUCTURE COMPANY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS BANGLADESH LTD.
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ MSN INTERNATIONAL LIMITED
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน :  กรรมการ MYANMAR LIGHTING IPP (COMPANY) LTD.
2559 - ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
2559 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
2559 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
2558 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
2557 - ปัจจุบัน :  กรรมการ FAREAST PETROLEUM SDN.BHD.
2556 - ปัจจุบัน :  กรรมการ MYGAZ SDN.BHD.
2556 - ปัจจุบัน :  กรรมการ CITYGAS NORTH CO., LTD.
2556 - ปัจจุบัน :  กรรมการ CITYGAS CO., LTD.
2555 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บจ.สยามสุขสวัสด์ิ
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บจ.สยามนทลิน
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (1)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 1 (ต่อ)
ประวัติการท างานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส (ต่อ)
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD.
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE LTD.
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SUPERGAS CO., LTD.
2553 - ปัจจุบัน :  กรรมการ SIAMGAS HK CO., LTD.
2551 - ปัจจุบัน :  กรรมการ บจ.สยาม ควอลิต้ี สตีล
2547 - ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์

ประวัติการท างานในอดีต
2548 - 2559 : รองประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ : 16 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : จ านวน 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 : จ านวน 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน :
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัท : 6 แห่ง 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ดับบลิว ดับบลิว โฮลด้ิง
จดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บวรพงศ์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ปรินซ์วอเตอร์เกท
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โบ๊เบ๊ทาวเวอร์
2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.พรหมมหาราชพัฒนาท่ีดิน

กิจการท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จ านวน 727,763,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.6 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด
- ถือหุ้นโดยตรงจ านวน 268,293,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.60
- ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลด้ิง จ านวน 459,470,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นคู่สมรสกับนางพัชรา วีรบวรพงศ์ และ
เป็นบิดาของนายศุภชัย วีบวรพงศ์และนางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 2

ช่ือ - นามสกุล : นายสมชาย  กอประสพสุข
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 59 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท างานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส
ต้ังแต่ ม.ค. 2565 : กรรมการ SGP (LAO) Corporation Sole Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ.ช่ืนศิริ
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ.สยาม แท้งค์ เทอร์มินัล
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จ ากัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามลัคก้ี มารีน จ ากัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลัคก้ี แคร์ริเออร์ จ ากัด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน)

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 ปี (23 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : จ านวน 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 : จ านวน 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (2)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 2 (ต่อ)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน :
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (3)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 3

ช่ือ - นามสกุล : นายหาญ  เช่ียวชาญ
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการท างานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)

ประวัติการท างานในอดีต
2549 : กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
2549 – 2550 : กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
ก.พ. - พ.ค. 2549 : ท่ีปรึกษา บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
ก.ค. – ต.ค. 2548 : รองกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
พ.ค. – ก.ค. 2548 : รักษาการกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2548 - 2556 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรม
2548 : กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2548 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2543 - 2546 : ผู้อ านวยการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ : 16 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : จ านวน 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 : จ านวน 1/1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (3)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 3 (ต่อ)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน :
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรช่ัน
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 43 แห่ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามออฟชอร์
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลด์ เฮอริเทจ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สมประสงค์ มาเลิศ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สมประสงค์ มารวย 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สแกน เพาเวอร์ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สแกน สมมาตร 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สมาร์ททรี 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซัน รีนิวเอเบ้ิล 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยู โซล่าร์ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยู รีนิวเอเบ้ิล 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.รุ้งเอกรยา เอ็นจิเนียร่ิง (สระแก้ว) 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีส เพาเวอร์ กรีน 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีส ซัน ฟาร์ม 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แม่สะเรียง สวนแสง 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ.พี.ม่ังค่ัง 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กรีน เพาเวอร์ โซล่าร์ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กรีน โซล่าร์ ฟาร์ม 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซัน ลาร์โซ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วังรุ่งโรจน์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เกาะเต่า วินด์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สมประสงค์อินเตอร์เนช่ันแนล 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซีอาร์ โซลาร์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อีสเอนเนอร์จี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซันพาร์ค 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซันพาร์ค 2 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 (3)

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

ประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่านท่ี 3 (ต่อ)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน : (ต่อ)
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 43 แห่ง (ต่อ)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วังการค้ารุ่งโรจน์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แม่สะเรียง โซลา 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โรงแรมดาราเทวี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ดาราเทวี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คลีน ซิต้ี 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ 

กิจการท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัท : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง
อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จ านวน 20,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

24
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นิยามกรรมการอิสระ 
 
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนรว่มบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
ชื่อ – นามสกุล : นายชัยศิริ  เรืองฤทธิ์ชัย  
เลขทะเบียน : 4526 
ประวัติการศึกษา 
และคุณสมบัติ 

: - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 

ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจการผลิต 
- ธุรกิจการบริการ 
- ธุรกิจ upstream and downstream (oil and gas) 
- ธุรกิจด้านการผลติสินค้า 
- ธุรกิจด้านการขนส่ง 
- ธุรกิจด้านการเกษตร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี 

 
 
 
 
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
เลขทะเบียน : 4599  
ประวัติการศึกษา : - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และคุณสมบัติ  - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน 

  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

 

ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 
- ธุรกิจไฟฟ้า 
- ธุรกิจเหมือง 
- ธุรกิจค้าปลีก 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  
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ชื่อ – นามสกุล : นายพงทวี  รัตนโกเศศ  
เลขทะเบียน : 7795  
ประวัติการศึกษา 
และคุณสมบัติ 

: - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชม  
  เปญจน์ 
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน 
  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

 

ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 
- ธุรกิจไฟฟ้า 
- ธุรกิจเหมือง 
- ธุรกิจค้าปลีก 
- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
- ธุรกิจบริการ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  

 
 
 
ชื่อ – นามสกุล : นายบุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย์  
เลขทะเบียน : 6552  
ประวัติการศึกษา : - บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
และคุณสมบัติ  - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน 

  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

 

ประสบการณ์ท างาน : - ธุรกิจน  ามัน 
- ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
- ธุรกิจไฟฟ้า 
- ธุรกิจค้าปลีก 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

: - ไม่มี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
กับกรรมการและผู้บริหาร 

: - ไม่มี  
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สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงก าหนดให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียง

ช่องทางเดียวในวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าขึ้นภายใต้ประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่ Link นี้ 

https://sgp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

หรือสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

Scan QR Code 

 
  

“โดยระบบจะเร่ิมเปิดให้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 จนถึงเวลาปิดประชมุในวันที่ 22 เมษายน 2565” 

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวบุคคลตามที่ระบบแสดงพร้อมอัพโหลดหลักฐานเพ่ือแสดง

สิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฎตาม “หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารหน้า 4-5” 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1) เลขท่ีบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ 

2) ช่ือ (ไม่ต้องระบุค าน าหน้า)  

3) นามสกุล  

4) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

https://sgp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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5) เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

6) กด “ยืนยัน” 

2.2 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1) ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

2) Email เพื่อรับ Link ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม 

4.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM 

4.2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

4.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

5) กด “ถัดไป” 

 

วิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบต่างๆ 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
การบันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น 

1. กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  

 
2.  ถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชนเต็มใบ  

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

3.  ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจ าตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ) 

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

4. กด “ถัดไป” 

5. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

6. กด “เสร็จสิ้น” 
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กรณีที่ 2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

 ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

 ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

 แนบไฟล์ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ 

 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

 กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

 

กรณีที่ 3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

3. กด “ถัดไป” 

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

 

หมายเหตุ :  -  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และคัสโตเดียน (Custodian) ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ 

ให้ติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ติดต่อ 097-087-2591 หรือ E-mail : Phannapas@ojconsultinggroup.com 

 - ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 7-22 เมษายน 2565 หรือ 

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 - กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้อง

แสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
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หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ขอใหท้่านผู้ถือหุ้นอัพโหลดเอกสารดังมีรายการที่ก าหนดเข้าสู่ระบบ โดยพิจารณาด าเนินการเป็นรายกรณี ตามแต่ประเภท

ของผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสารส่งมายังบริษัทฯได้ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวราชการ 

หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้

มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ

ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบ

ฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ

ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับ

มอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรั บรองส าเนา

ถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
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ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้แสดงเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่หรือ

โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ

บุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ังส านักงานใหญ่ 

 กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 

(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ 

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อน

วันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด  

กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

โทร. 02-1209999 ต่อ 3611, 3612 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) 

/ แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว  4G หรือ

อินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังนี้ 

 

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us

.zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็น

ด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 

7. บริษัทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565  จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น

ยื่นความจ านงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หรือบุคคลอื่นที่ท่านมอบหมายให้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะ

พิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 อีเมล์  :  agm.siamgas@gmail.com 

 โทรศัพท์  :  02-120-9999 ต่อ 3611, 3612 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือ

และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ

ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วม

ประชุม) 

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือขั้นตอนการเข้า

ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-

220-5684 

2. เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1. ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 02-120-9999 ต่อ 3611, 3612 

mailto:agm.siamgas@gmail.com
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เขียนท่ี………………………………………………………………......................................
Written at
วันท่ี..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................ ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์................................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม…………………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังน้ี
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ………………………………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธ์ิ…………………………………………………………………... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อายุ......................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด............................................................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อายุ................................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด.................................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

* นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565
ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.
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Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the

number of shares to several proxies to vote separately.
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เขียนท่ี………………………………………………………………......................................
Written at
วันท่ี..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................ ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์................................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม…………………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังน้ี
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ………………………………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธ์ิ…………………………………………………………………... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อายุ......................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด............................................................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อายุ................................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด.................................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565
ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 22, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from the operating results for the year 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

1) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2565

Agenda 6 To approve the directors' remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the

vote of the shareholder.

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any

matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized

to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media
platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item To approve the appointment of directors (Continued)

1) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to the Form of Proxy (Form B)
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เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ............................................................... เขียนท่ี………………………………………………………………............................
Shareholder registration number Written at

วันท่ี..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า............................................................................................................................................................................. สัญชาติ....................................................................................
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................... ถนน...................................................................... ต าบล/แขวง.......................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต............................................................................. จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์...................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) …………………………………………………………….
As the custodian of
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม………………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............... เสียง ดังน้ี
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ……………………………………………………………………. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………............................. เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธ์ิ………………………………………………………………... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 1. ช่ือ .......................................................................อายุ ................................ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ .......................................... .
Province Postal Code

หรือ/Or .

ช่ือ .......................................................................อายุ ................................ปี อยู่บ้านเลขท่ี .................................
Name Age years Reside at
ถนน ................................................ต าบล/แขวง .........................................อ าเภอ ................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย์ ..........................................
Province Postal Code

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj  Klangboonkrong (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Proxy Form C
Duty Stamp

20 Baht

has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน)

(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and
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กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
P ที่* 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark P at  * 1. and give
the details of proxy (proxies).

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
P ที่ * 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No.2,
please mark P at  * 2. and choose
of these independent directors
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 22, 2022
at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

 หุ้นสามัญ…………………………………………………………………... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………………………. . เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

 หุ้นบุริมสิทธ์ิ……………………………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………….. เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 22, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
To approve the allocation of net profit and dividend payment from the operating results for the year 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually

1) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2565

Agenda 6 To approve the directors' remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565
Agenda 7 To approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน

เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือ

จากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than

those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on

my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote

of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน

This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in

Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy from are:

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to

operate the business of custodian.
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3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the

number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

47



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 ค
Enclosure 6 C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media
platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda Item Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda Item Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Agenda Item Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item To approve the appointment of directors (Continued)

1) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment to the Form of Proxy (Form C)
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ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
การปิดสมุดทะเบียน 
 
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานให่่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 
ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามั่ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
  

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
 
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสองจะต้องเป็นไปตามที่กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
 กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามั่ประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
 สิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของบริษัท 
  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกัน ท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือ
กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบไม่น้อยกว่า 
7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 
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 สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จ าเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานให่่ของบริษัทหรือ
 จังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 38. กิจการอันท่ีประชุมสามั่ ประจ าปพีึงกระท ามีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท 
(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบั่ ชีและก าหนดค่าสอบบั่ช ี
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืนัดประชุมสามั่ ประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบั่ชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบั่ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบั่ชีของผู้สอบบั่ชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 45. ผู้สอบบั่ ชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆของบริษัท 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบั่ชีมีอ านาจตรวจสอบบั่ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ

หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

 
ข้อ 47. ผู้สอบบั่ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บั่ชีก าไร

ขาดทุน และปั่หาเกี่ยวกับบั่ชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบั่ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบั่ชีด้วย 

 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
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ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหนึ่งเสียง เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ และก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามั่ 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

 หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู ่
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

 
ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคั่ให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสั่่าเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคั่ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
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การจ่ายเงินปันผล 
 
ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
 สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ 
 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผ ลนั้นใน
 หนังสือพิมพ์ด้วย 
 
ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินส ารองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่ส าคั่ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
Details of Independent Director who can be a proxy 
 

ชื่อ นายวิโรจน์  คลังบุญครอง  อาย ุ 77 ปี  
Name Mr.Viroj    Klangboonkrong Age  77  years 
 

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee 
 

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ :  1,890,000 หุ้น คิดเป็น 0.1 % 
Share holder ratio :          1,890,000 shares or 0.1 % 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชมุ AGM คร้ังนี้ : ไม่ม ี
Interest in the agenda considered :   No 
 

ประวัติการศึกษา (Educational Credential) 
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Bachelor degree in Engineering faculty of Chulalongkorn University 
- บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

Master Degree in Business Administration of Thammasat University 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซยี 

Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT) 
 

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ (Training experience) 
- ประกาศนียบตัรสมาคมส่งเสรมิกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Certificate of Thai Institute of Directors Association (IOD) 
-   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
-   หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) 
-   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
-   หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

 

ประสบการณ์ท างาน (Current position) 
2564 – ปัจจุบัน / 2021 – Present 
กรรมการ  บริษัท ไครสั จ ากัด 
Director, Kairos Company Limited 
2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL. 
2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 
Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL. 
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ประวัติการท างานในอดีต (Working Experiences) 
2546 – 2549 / 2003 - 2006 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
Independent Director and Member of audit committee, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. 
2545 – 2548 / 2002 - 2005 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
Director General, Department of Energy, Ministry of Energy 
2544 – 2545 / 2001 - 2002 
วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Senior Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2540 – 2544 / 1997 - 2001 
นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior 
2535 – 2540 / 1992 - 1997 
ผู้อ านวยการกองควบคุมน้ ามันเชือ้เพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 
Director of Division control, Department of Public works, Ministry of Interior 
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แบบขอรับรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
 
 
ท่านสามารถขอรับเอกสารทางอีเมล์ agm.siamgas@gmail.com โดยการท าเครื่องหมาย  ในช่อง  

และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง 

   รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาไทย) 

   รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ภาษาอังกฤษ) 

 

สถานที่จัดส่งเอกสาร 

 ชื่อ – นามสกุล ..................................................................................................................... ................. 

 ที่อยู่ เลขท่ี ............................ หมู่ ......................... ซอย .............................................................. ........ 

 หมู่บ้าน .................................................................. ถนน ......................................... ............................. 

 ต าบล/แขวง ........................................................... อ าเภอ/เขต ............................................. .............. 

 จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... ........ โทรศัพท์ .................................... 

 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าโปรดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-120-9999 ต่อ 3611, 3612 
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