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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
 

1. เจตนารมณ์  
 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะด ารงไว้ซึ่งหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี จึงได้ตระหนักและส่งเสริมในเร่ืองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) (“กรรมการบริษัท”) ล่วงหน้า  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 โดย
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
2. หลักเกณฑ ์

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้
นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุม 

และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  12 
เดือน และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
(Record Date) 

2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัท พร้อมกับแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือ

หลักฐานอ่ืนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด กรณีเป็นส าเนาให้ลงนามเพื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก ่
1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคน

ต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณี
มีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าชื่อ ชื่อสกุล 

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตน
และลงลายมือชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบเสนอชื่อ
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บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
แต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นตัวแทน
ผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย 

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจ

ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2.3 ส าหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ 
1) หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก ่

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท 

 
3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็น
ระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอา้งของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ
อันควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติของเร่ืองดังกล่าว 

(2) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
(3) เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่
ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และเรื่องอ่ืนที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควร
และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ 

(5) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือให้ข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(6) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(7) เรื่องที่เป็นงานประจ าหรือเป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
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(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและ/หรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้
ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกคร้ัง 

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน ข้อ 2.1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

เป็นระเบียบวาระการประชุม โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 

(2) ให้น าส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566” พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.2 โดยสามารถน าส่งให้บริษัทอย่างไม่
เป็นทางการได้ทาง e-mail address เลขานุการบริษัท sgp_comsec@ugp.co.th แล้วจึงจัดส่ง
ต้นฉบับพร้อมกับหลักฐาน ตามที่ก าหนดมายังบริษัทโดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ให้ส่งมาที่ 
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
 กรุงเทพมหานคร 10400 

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย 
ก. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้เอกสารหลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  เลขานุการบริษัท

จะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่
ด าเนินการแก้ไขและไม่สามารถส่งกลับคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 25 มกราคม 2566 
ได้ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

ข. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือ
แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

ค. เรื่องที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ก. และ/หรือ ข. ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่อง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 
ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามที่ก าหนดในข้อ 3.1 (1) ถึง (10) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 พร้อมกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อ
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย 
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4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท ดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 

 กฎหมายบริษัทมหาชน จ ากัด  
 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนใด รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดย

นักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ข้อบังคับ และ/หรือ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
(2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์สุจริต และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มี

ชื่อเสียง มีประวัติการท างาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม 
(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ าเสมอ มีการเตรียมตัว
เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ 

(4) มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญต่อธุรกิจของบริษัท 
(5) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ 
(6) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องก าหนด 

หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566” ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

(2) ให้น าส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566” 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในข้อ 2.2 โดยสามารถน าส่งให้
บริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ได้ทาง e-mail address เลขานุการบริษัท sgp_comsec@ugp.co.th 
แล้วจึงจัดส่งต้นฉบับพร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด โดยบริษัทจะต้องได้รับต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ให้ส่งมาที่  
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
 กรุงเทพมหานคร 10400 
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(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.1ร่วมกันเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกข้อมูลใน 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐาน และเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 2.2 โดยสามารถน าส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปใน
ภายหลังตามขั้นตอนในข้อ 4.2 (2) ข้างต้นได้ 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายราย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 2.1 เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า1 คน ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูล
ใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” จ านวน 1 แบบ ต่อ 
การเสนอชื่อบุคคล 1 คน ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้น าส่ง “แบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมกับหลักฐานและเอกสารของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.2 โดยสามารถน าส่งให้แก่บริษัทอย่างไม่
เป็นทางการก่อนจัดส่งต้นฉบับต่อไปในภายหลังตามขั้นตอนในข้อ 4.2 (2) ข้างต้นได้  

(5) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย 
ก. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นให้เอกสาร

หลักฐาน หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้ง และส่งคืนต้นฉบับ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไขและไม่
สามารถส่งกลับคืนต้นฉบับให้ถึงบริษัทภายในวันที่25 มกราคม 2566 ได้ เลขานุการบริษัทจะ
ส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเร่ือง 

ข. หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด 
หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 

ค. เรื่องที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ก. และ/หรือ ข. ข้างต้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่อง เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2566 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งนี้ ค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 

(7) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 พร้อมกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ส าหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อ
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ – นามสกุลผู้เสนอ :  

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน หุ้น 
ที่อยู่ :  
   
โทรศัพท ์ :  
โทรสาร :  
E-mail Address :  
   
ระเบียบวาระที่ขอเสนอ   
   
   
   
   
   
   
วัตถุประสงค์/เหตุผล/รายละเอียด :  
   
   
   
   
   
   

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 นี้ หลักฐานการถือหุ้น 
และหลักฐานแสดงตนที่ยืน่มามคีวามถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้ถือหุ้น 

 (_____________________________)  
วันที ่ ______________________________  
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ชื่อ – นามสกุลผู้เสนอ :  

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน หุ้น 
ที่อยู่ :  
โทรศัพท ์ :  
โทรสาร :  
E-mail Address :  
   

 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________ 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ
ยินยอม และขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หลักฐานการถือหุ้น 
หลักฐานแสดง ตน และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง  และ 
เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ______________________________ ผู้ถือหุ้น 

 (_____________________________)  
วันที ่ ______________________________  

 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว    บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือข้างต้น ยินยอมให้เสนอช่ือของข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งรับรองว่า
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ที่ยื่นมามีความถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ ______________________________ บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ 

 (_____________________________)  
วันที ่ ______________________________  
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แบบ 35-E2 
 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล 
(ส าหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) 

 
 
เรียน  เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ด้วยข้าพเจ้า ____________________________________________________________________________ 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน :                                                       วันที่หมดอายุ : ___________________ 

จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท  สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)                                                     ) 

ซึ่งมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ที่    553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

10400 โทรศัพท์     0-2120-9999  ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร]  ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้ส านักงานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา และเปิดเผยข้อมูลของ

ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การก าหนด ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 

มกราคม พ.ศ. 2560 ต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร น า รายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ใน 

ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
 
 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

( ) 

วันที ่   

 
 

 


