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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6  

ข้อบังคับทีเ่ก่ียวของกับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่5 - การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัฉบบันี ้ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อน
วนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั
ประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 32. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึ ่งเป็นเสียงหนึ ่ง  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน 
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 33.  กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับการด าเนินกิจการในรอบปี

ที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

1.  ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

2.  ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
ผู้มีอ านาจควบคมุในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ไม่ถึง 2 ปี 

3.  ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ
หรือผู้บริหาร 

4.  ห้ามท าธุรกรรมหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของนิติบุคคลที่ท าธุรกรรมกับบริษัท 
โดยมีมลูค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

5.  ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

6.  ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หุ้นสว่นของนิติบุคคลที่
ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

7.  ไม่เป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้น
เกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

9.  ไม่มีลกัษณะอื่นที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 
 


