
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชมุสามัญผู
ถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบรษิัท 

(สําหรับการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562) 
 

1. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหเปนไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี และเพ่ือใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน บรษิัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิเสนอวาระการประชุม ซ่ึง
ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนตอบริษัท เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชมุสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลอืกต้ังเปนกรรมการบรษิัทลวงหนากอนการประชมุใหญสามญัผูถือหุนในแตละป บริษทัจึงไดกําหนด
หลักเกณฑในการดําเนินการดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 
2. คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชือ่บุคคลเพ่ือรับ 
การพิจารณาเลอืกต้ังเปนกรรมการบรษิัท จะตองมีคุณสมบัติดงัตอไปน้ี 

2.1 เปนผูถือหุนของบริษัท ที่มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบรษิัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และ 

2.2 ตองแสดงหลักฐานการถือครองหุน เชน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน 
 

3. หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
3.1 เรื่องที่จะไมรับพิจารณาบรรจุเขาเปนวาระการประชุม 

(1) เรื่องที่เกีย่วกบัการดําเนินธรุกิจปกติของบริษทั และขอเท็จจริงที่กลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัท จะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค 
(3) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบ 12 เดอืนที่ผานมา และเรื่อง

ดังกลาวไดรบัมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนทีม่ีคุณสมบัติไมครบถวน หรือไมสามารถติดตอได หรือเสนอมาไมทนัภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
(6) เรื่องที่เปนไปเพ่ือประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(7) เรื่องที่เสนอ หรอืหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนน้ันมขีอความท่ีไมตรงตามความเปนจริง 

หรือมีขอความคลุมเครือ หรือมีเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ  



(8) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษทั เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกดิความเดือดรอนเสียหายอยาง
มีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(9) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่
กํากับดูแลบรษิทั หรือเรื่องที่ไมเปนไปตามวตัถุประสงค และขอบังคับของบริษัท 

(10) เรื่องซ่ึงตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรบัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถอืหุนและบรษิัทได
ดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทกุครั้ง 

(11) เรื่องที่บรษิัทไดดําเนินการแลว หรือ อยูระหวางดําเนินการ 
(12) เรื่องอ่ืนตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

3.2 ข้ันตอนการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุปนวาระการประชุม 
(1) ผูถือหุนทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองกรอกขอมูลใน “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุปนวาระใน

การประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป” (“แบบ ก”) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมอืชื่อ และหากเปนการ
เสนอวาระโดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย  ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก” 
พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน 

(2) จัดเตรยีมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบรษิัท พรอมกับ“แบบ ก” ดังน้ี 
(ก) หลักฐานการถือครองหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบรษิัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน 

กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบอนุญาต

ขับข่ีรถยนต/จักรยานยนตกรณีคนตางดาว ไดแก สําเนาหนังสือเดินทาง โดยหลักฐาน
ดังกลาวตองยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองความถกูตองโดยผูถือหุนดังกลาว 

กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ

ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลดังกลาว 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบอนุญาต

ขับข่ีรถยนต/จักรยานยนตกรณีคนตางดาว ไดแก สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองความถูกตองของบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคลดังกลาว 

(3) นําสง“แบบ ก” พรอมเอกสารหลักฐานที่บรษิัทกําหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที ่
ir@smpcplc.com หรือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปสงถึง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) 
92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ในกรณีสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะตองจัดสงตนฉบับใหแกบริษทัทางไปรษณียดวย  ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวขางตน 



(4) กําหนดระยะเวลาการเปดรับเรือ่ง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที ่31 ธันวาคม ของทุกป 
(5) เมื่อครบกาํหนดระยะเวลารบัเรือ่งแลว เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะเปนผูรวบรวมและพิจารณา

กลั่นกรองในเบือ้งตนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอไป โดยในกรณีที่มกีารบรรจุ
เปนวาระการประชุม บริษทัจะแจงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนวาเปนเรื่องที่เสนอโดยผูถือ
หุน ทั้งน้ีในกรณีที่คณะกรรมการบรษิัทปฏเิสธการรับเรื่องทีเ่สนอโดยผูถือหุน บริษัทจะแจงใหผูถือ
หุนทราบโดยทัว่กันพรอมเหตุผลผานทาง website ของบริษัท และแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบอีก
ครั้งในวันประชุมสามัญผูถือหุน 

 
4. หลักเกณฑการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

4.1 ผูถือหุนที่มคุีณสมบัติครบถวนตามขอ 2 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการได โดยตองกรอกขอมลูใน “ใบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป” (“แบบ ข-1”) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอช่ือ
โดยผูถือหุนมากกวาหน่ึงราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอยีดของตนลงใน “แบบ ข-1” พรอมทั้งลง
ลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน 
4.2 บุคคลที่ไดรบัการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองมคุีณสมบัติและไมมลีักษณะ
ตองหามดังตอไปน้ี 

  (1) บรรลุนิติภาวะ 
  (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (3) ไมเคยรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
  (4) ไมเคยถกูลงโทษไลออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคกร หรือหนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอ

หนาที่ 
(5) มีคุณสมบัติ และไมมีลกัษณะตองหามตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายวาดวยบรษิัทมหาชนจํากดั 

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของหนวยงานราชการท่ีกํากับดูแลบริษัท 
รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

  (6) มีความรูความสามารถที่สําคัญหรือเปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัท 
  (7) ไมไดประกอบกิจการอันมสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรอืเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรอืเปน
กรรมการของบริษัทเอกชนหรอืบรืษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัท 

4.3 ดําเนินการใหบุคคลที่ไดรบัการเสนอช่ือกรอกขอมูลใน “แบบขอมูลของบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป” (“แบบ ข-2”) ใหครบถวน 
พรอมใหบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อลงลายมือชือ่ใบ แบบ ข-2 
4.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบตามท่ีระบุในขอ 3.2 (2) ขางตนใหครบถวน พรอมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัว



ประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติ
การทํางาน (Curriculum Vitae) เปนตน 
4.5 นําสง “แบบ ข-1” และ “แบบ ข-2” พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกําหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail) ที่ ir@smpcplc.com หรอื ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป สงถึง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท สหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน) 
92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

ในกรณีสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส จะตองจัดสงตนฉบับใหแกบริษทัทางไปรษณียดวย  ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวขางตน 
4.6 กําหนดระยะเวลาการเปดรับเรือ่ง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที ่31 ธันวาคม ของทุกป 
4.7 เมื่อครบกําหนดระยะเวลารับเรื่องแลว เลขานุการคณะกรรมการบรษิัทจะเปนผูรวบรวมและพิจารณา
กลั่นกรองในเบือ้งตนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอไป โดยในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรใหเสนอช่ือบคุคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ บรษิัท
จะแจงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนวาเปนบุคคลที่ไดรบัการเสนอช่ือโดยผูถือหุน สวนบุคคลที่ไม
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยทั่วกันพรอมเหตุผลผานทาง 
website ของบริษัท และแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผูถือหุน 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่นําเสนอเฉพาะเรื่องที่บรษิัทเห็นวาเปนประโยชนตอบรษิัท และผูถือหุนโดยรวมและเปน
ตามท่ีกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดไว 
 
 
 

 


