ข้ อบังคับบริษทั สหยูเนี่ยน จำกัด (มหำชน) (SUC) ในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่ วันสิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ ม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระ
ประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ ออนุ มตั ิ หรื อเพื่ อพิ จารณาแล้วแต่ กรณี รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัด ส่ งให้
ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการนัดประชุ มนั้นใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้ อ 35. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุ ม
เป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่
สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ไ ด้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่ มีร องประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น มี หน้าที่ ค วบคุ มการประชุ มให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ในการนี้ ตอ้ ง
ดาเนิ นการประชุ มให้เป็ นไปตามลาดับระเบี ยบวาระที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัด ประชุ ม เว้นแต่ ที่ ประชุ มจะมี มติ ให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม

กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น และสิ ทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสี ยงลงคะแนน

ข้ อ 36. เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้ หรื อกฎหมายกาหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ ขาดหรื อการลงมติ ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ จะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออก
เสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่ ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาดแม้วา่ จะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ก็ตาม
ข้ อ 40. ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุ มและการออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสื อมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ ประชุ ม ก่ อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุ ม
หนังสื อมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
คุณสมบัตขิ องกรรมกำร วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกำรพ้ นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อ 16. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นบุคคล
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
ข้ อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริ ษทั ให้กระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้.(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราว
ละหลายคนรวมกันเป็ นคณะครั้งเดียวเต็มตามจานวนกรรมการทั้งหมดที่ จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่ง
คะแนนเสี ยงแก่คนใด หรื อคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่ จะพึงมีออก
จากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วิธีจบั สลากออก และใน
ปี ต่อๆ ไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 19. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่ถือ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ เข้าประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยง

(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ อ 28. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม เบี้ ยเลี้ยง บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรื อตามที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนัก งานหรื อ ลู ก จ้างของบริ ษ ัท ซึ่ งได้รั บ เลื อกตั้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
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ข้ อ 45. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาไร เงินกาไรส่ วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้จดั สรร
เป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้ อ 46 บริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี กำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี และกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบ
บัญชี
ข้ อ 48. ผูส้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 50 ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิ จารณา งบดุ ล งบกาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้ อ 51 ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
………………………………………………………………………………

