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บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อสานักงานสาขา หรื อ
สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
ข้ อ 37. การประชุมผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ใด เมื่ อ ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึ งหนึ่ง (1) ชั่วโมงจานวนผู้ถื อ หุ้นซึ่งมาเข้ าร่ ว มประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ประชุม หรื อ ไม่สามา รถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ในการนี ้
ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบ
วาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดั บระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อ พิจารณาเรื่ อ งที่ผ้ ูถือ หุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และ
ให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
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ข้ อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้ าร่ วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ
(1) รายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผู้ถือ หุ้น จะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ หุ้ น แทนตนก็ได้ และ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องยื่นหนังสือ มอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้ องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ข้ อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ บางส่ ว นที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่ น เข้ า จัดการธุร กิจของบริ ษัท หรื อ การรวมกิจการกับบุคคลอื่ น โดยมี ว ัตถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษัท หรื อ การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษัท
กำรจ่ ำยเงินปั นผล และกำรตัง้ สำรอง
ข้ อ 55. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงิน
ปั นผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้ วย
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ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่ อ เห็นว่าบริ ษัทมี ผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 58. บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองอย่างน้ อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนถึงหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เมื่ อ ได้ รั บ อนุม ัติจ ากที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น แล้ ว บริ ษัท อาจโอนทุน สารองอื่ น ทุน สารองตามกฎหมาย และทุน สารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
คุณสมบัตขิ องกรรมกำร วิธีกำรเลือกตัง้ กรรมกำร และกรรมกำรออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อ 18. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการ
มอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษัท ให้ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อ 19. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิตภิ าวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ข้ อ 20. กรรมการนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ อ งออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับ
เลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ เข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อ ประโยชน์ผ้ อู ื่น
เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ อ 32. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท เช่น เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน
เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้ น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี กำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี กำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี และกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีนนั ้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กเลือกกลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ ได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้ สินจ้ างเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 54. ผู้สอบบัญ ชี มีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือ หุ้นของบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริ ษัท
ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ แก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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