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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. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี 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 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ 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 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

31 

 
ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 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 ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(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 าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส 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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