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กฎและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ของบริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอืนัน้จากผูถ้อื
หุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่
วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอยีด
ตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชุมในหนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอื
ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจา่ยเงนิปันผล 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่นๆ 



ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทัเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละ
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่
จะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ไปให้ผู้ถอืหุ้น พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้น
สามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทัง้รายงานการ

ตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีและ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

2. องคป์ระชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถอืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) 
ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรค
หนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้า
ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง และผูถ้อืหุน้คน
ใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุ้นจะต้องประกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณดีงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 



(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกิจการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของ

บรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด

หรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
หรอืการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ)  การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

4. คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
จะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

 กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอื

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่ง
คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการ
เลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้
จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 



ขอ้ 20. ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถอืโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบี้ย
ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวาง
เป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิด้รบัเบี้ ย
เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้มาจาก
พนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็น
พนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

5. เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอดขาดทุน
สะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

 เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธิ
และก าหนดให้หุ้นบุรมิสิทธิได้รบัเงนิปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงนิปันผล
ตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่า
บรษิัทมผีลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรอืที่
ประชุมคณะกรรมการลงมต ิแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ให้แจง้เป็นหนังสอืไปยงัผู้ถอืหุ้นและให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 

 


