
 

 

ข้อบังคับบริษทั สหยูเน่ียน จ ำกัด (มหำชน) (SUC)  ในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมผู้ถือหุ้น  
 
 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น  
 

ข้อ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่  วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม      
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
 

ข้อ 34.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให ้          
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการนดัประชุมนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

ข้อ 34.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ถา้การประชุมนั้นไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 
 

ข้อ 37.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ข้อ 39.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทั ในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
 
 



 

 

กำรมอบฉันทะเพ่ือเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน  
 
 

ข้อ 36.    เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การวินิจฉยัช้ีขาดหรือการลงมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 สียง ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุม
จะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหอ้อก
เสียงลงคะแนนไดโ้ดยไม่มีขอ้หา้ม 

การออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาดแมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทักต็าม 
 

ข้อ 40.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยื่นหนงัสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
 

คุณสมบัตขิองกรรมกำร วธีิกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ข้อ 16.  คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ  
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคล 
ผูมี้สญัชาติไทย 
 

ข้อ 17.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี.- 
(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2)  ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะคร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ 18.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ิธีจบัสลากออก และใน
ปีต่อๆ ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้มารับต าแหน่งอีกกไ็ด ้
 

ข้อ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ  
(1)  ตาย  
(2)  ลาออก  
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 



 

 

(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง  

(5)  ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก  
 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
 

ข้อ 28.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงกไ็ด ้
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผล / The Dividend Payments  
 

ข้อ 45.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผล ใหจ้ดัสรร
เป็นเงินส ารองต่างๆ ได ้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ข้อ 46  บริษทัจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน 
 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรก ำหนดค่ำสอบบัญชี และกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบ
บัญชี  
 

ข้อ 48.  ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัได ้แต่ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ี
ใดๆ ของบริษทั 
 

ข้อ 50  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา งบดุล งบก าไร-
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั     เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ข้อ 51  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้
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