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กฎและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ของบริษทั สุธากญัจน์ จาํกดั (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อื

หุน้จาํนวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจํานวน

หุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ใน

กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหน่ึง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอื

นัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้

ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของ

คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน

วนัประชุม ทัง้น้ี ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้น้ี สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพงึเรยีกประชุมมดีงัน้ี 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกีาํไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่นๆ 

 

ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัท

เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี

ผูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและงบกาํไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบ

บญัชขีองผูส้อบบญัช ีและ 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

2. องคป์ระชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิ

หา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง 

จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้

มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไป

ยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์

ประชุม 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ

หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ให้ทีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมคนใด

คนหน่ึงมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ให้ถอืว่าหุ้นหน่ึงมเีสยีงหน่ึง และผู้ถอืหุน้คนใดมสี่วนได้

เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีง

เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที่

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั

บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ)  การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
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4. คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมคีณะกรรมการของบรษิัทเพื่อดําเนินกจิการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า 

(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศ

ไทย 

 กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสยีง  

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผู้ใดมาก

น้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลง

มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่

ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

ขอ้ 20. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิทัมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็น

คราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากน้ี 

กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอื

ลูกจา้งของบรษิทัในอนัที่จะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรอืลูกจ้างของ

บรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  (12) 

5. เงินปันผลและเงินสาํรอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิ

ใหจ้่ายเงนิปันผล 

 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ

กาํหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ําหนดไว ้โดย

การจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไร

สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม

คณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาคําบอกกล่าว

การจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45. บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 

(10) ของทุนจดทะเบยีน 
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