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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัท  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อ

กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ัน จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย  
 สถานท่ีท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา หรือ
สถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามท่ีข้อบังคับก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป 
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี  แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ข้อ 39. ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการน้ี
ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบ
วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือ พิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด 

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่าน้ี คือ 
 (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
   (3) พิจารณาจัดสรรก าไร 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
 (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  แทนตนก็ได้ และ

ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผู้ท่ีประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท 
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กำรจ่ำยเงินปันผล และกำรต้ังส ำรอง 
ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงิน

ปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  

ท้ังนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย 
ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ  (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง

ส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
 

คุณสมบัติของกรรมกำร วิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ

ท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย  

 การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

 คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 

 (1) บรรลุนิติภาวะ  

 (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้กระท าโดยทุจริต 

 (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

ข้อ 20. กรรมการน้ันให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
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 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ

เลือกตั้งใหม่ได้ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

อื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ ประโยชน์ผู้อื่น 

เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บ าเหน็จ เงินอุดหนุน 
เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ ามัน ค่าพาหนะ 

      ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
 

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี กำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี กำรก ำหนดค่ำสอบบัญชี และกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีน้ัน ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซ่ึงออกไปน้ันจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิ จารณางบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน  และเอกสารของบริษัท
ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 




