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ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานให่่ และสานักงานสาขาของบริษั ททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น
คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ การเลือกในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 16. ในการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น สามั ่ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอั ต รา ถ้ า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่ อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ่ งและสองจะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ก ฏหมายว่ า ด้ วยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด และ
กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม สามั ่ ประจ าปี ภ ายใน 4 เดื อ น นั บ แต่ วั น
สิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน
10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน
สถานที่ ที่ จ ะใช้ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ ป ระชุ ม ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งอยู่ ใ นท้ อ งที่ อั น เป็ น ที่ ตั้ งของส านั ก งานให่่ ข องบริ ษั ท หรื อ
จังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามั่ประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
(2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
27

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(5)
(6)

แต่งตั้งผู้สอบบั่ชีและกาหนดค่าสอบบั่ชี
กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามั่ประจาปี
(1)
สาเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบั่ชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบั่ชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบั่ชีของผู้สอบบั่ชี
(2)
รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ผู้สอบบั่ชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
ข้อ 46. ผู้สอบบั่ชีมีอานาจตรวจสอบบั่ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐาน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 47. ผู้สอบบั่ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บั่ชีกาไร
ขาดทุน และปั่หาเกี่ยวกับบั่ชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบั่ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบั่ชีด้วย
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่
ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ์ และกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามั่

28

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนาไปมอบต่อประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
(2)
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้ นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคั่ให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสั่่าเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคั่ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 43. การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากเงิ น ประเภทอื่ น นอกจากเงิ น ก าไรจะกระท ามิ ไ ด้ ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แ ก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คณะกรรมการลงม ติ
แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น และให้ โ ฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสารองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เรื่องอื่นๆ
ข้อ 3.

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคั่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สาคั่ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย
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