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บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
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ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของ บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)
คําวา “กฎหมาย” ในขอบังคับนี้หมายถึง กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

หมวดที่ 2 การออกหุนและการโอนหุน
ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาเทากัน บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หรือหุนกู ที่อาจ
แปลงสภาพเปนหุนสามัญและหลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 6. หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลผูที่ไมมีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกวารอยละสามสิบ
(30) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมได
ขอ 7. ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหุนหรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้น
ตองรับผิดรวมกันในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้งใหบุคคลใน
จํานวนนั้นแตเพียงคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ โดย
ตองทําหลักฐานเปนหนังสือมอบใหแกบริษัทหรือนายทะเบียนหุน ในกรณีที่ไมปรากฏการแตงตั้ง
ดังกลาวใหสันนิษฐานไวกอนวา
บุคคลซึ่งมีชื่ออยูในใบจองหุนหรือใบหุนในลําดับแรกเปนผู
ใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุนแตผูเดียวจนกวาจะไดสงหลักฐานการแตงตั้งใหบริษัท
ขอ 8. บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายในสอง (2) เดือน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษัท หรือนับแตวันที่ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวน ในกรณีจําหนายหุนที่เหลือหรือจําหนายหุน
ที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท
บริษัทจะไมออกใบหุนใหแกบุคคลใดจนกวาจะมีการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นไดชําระคาหุนครบถวนแลว

หนา 2 ของจํานวน 13 หนา
ขอ 9. ผูถือหุนทุกคนจะไดรับใบหุนสําหรับหุนหนึ่ง (1) ฉบับ รวมหุนทั้งสิ้นที่ถืออยู หรือจะแบงเปน
หลายฉบับก็ได ใบหุนทุกฉบับจะตองแสดงชื่อของบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท และวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุนและจํานวนหุน ชื่อผูถือหุน
วันเดือนปที่ออกใบหุน และรายการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมตลอดจนลายมือชื่อกรรมการ
ซึ่งลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่ง (1) คน และประทับตราสําคัญของบริษัท แตกรรมการจะแตงตั้ง
หรือมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อแทน ในกรณีเชนนี้ใบหุนของบริษัทไมตองประทับตราสําคัญของบริษัทก็ได
ขอ 10. ใบหุนฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหม
ใหแกผูถือหุน โดยบริษัทจะจัดทําหรือออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบริษัท กรณีใบหุนลบเลือนหรือชํารุดผูถือหุน
ตองเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท
ขอ 11. บริษัทอาจเรียกคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมแทนใบหุนที่สูญหาย ถูกทําลาย ลบเลือน
หรือชํารุดไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
ขอ 12. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว ผูจองหุนจะตองสงใชจํานวนเงิน
ที่สูงกวามูลคาหุนพรอมกับเงินคาหุน
ขอ 13. ในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลายอันเปนเหตุใหบุคคลใดมีสิทธิในหุนนั้น ถาบุคคล
นั้นไดนําหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงตอบริษัทครบถวนแลว
ใหบริษัทลงทะเบียน
และออกใบหุน ใหใหม ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน
ขอ 14. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
แกไขขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงิน
ปนผลซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอง
สวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน
หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งไมมีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล

หนา 3 ของจํานวน 13 หนา
การซื้อหุนของบริษัทคืน ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่
บริษัทซื้อหุนคืนในจํานวนไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท
การซื้อหุนของบริษัทคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืน บริษัทตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 15. หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) การโอนหุนนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย
หรือ
(2) การโอนหุนนั้นเปนเหตุใหบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุนรวมกันเกิน
กวารอยละสามสิบ (30) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทยอมมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุนดังกลาวได
ขอ 16. การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน
โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อ
ผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนนั้นจะใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัท
ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทลงทะเบียน
การโอนหุนแลว
ในการนี้หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมายใหบริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวา
การโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณใหบริษทั แจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ด (7) วัน
เมื่อหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในกรณีผูรับโอนเปนผูเยาว
ใหมีคํายินยอมเปนหนังสือของผูแทนโดยชอบธรรม
หรือผูมีอํานาจปกครองของผูเยาวนั้นดวย
ขอ 17. กรณีผูรับโอนหุนประสงคจะไดรับใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผูร ับโอนหุน
และมีพยานหนึ่ง (1) คนเปนอยางนอยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น
พรอมทั้งเวนคืนใบหุนเดิมหรือหลักฐานอื่นใหแกบริษัท
เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนถูกตอง
ตามกฎหมาย
ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ด (7) วันและออกใบหุนใหใหม
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับคํารองขอ
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หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ขอ 18. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท
ขอ 19. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทํา
โดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ
ฐานทุจริตตอหนาที่
ขอ 20. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตัง้ ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุน
ตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอ 22. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือขอบังคับนี้
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแต
วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
ขอ 24. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนตําแหนง
กรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอย
กวาสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือ
อยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ขอ 25. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
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ขอ 26. ตําแหนงกรรมการแมจะวางไปแตกรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการได เวนแตกรรมการจะลดนอย
กวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม กรรมการที่มีตัวอยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตเรื่องการจัดใหมี
การประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงทั้งหมดเทานั้น
ขอ 27. ในการประชุมกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสีย
ในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนด
วันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
สถานที่ที่จะใชเปนทีป่ ระชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
ของบริษัท หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
ขอ 29. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเปนพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนิน กิจการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดหรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
ขอ 30. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด
ในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
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ขอ 31. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(1) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
โดยระบุขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา
ชื่อของคูสัญญาและสวนไดเสียของ
กรรมการในสัญญานั้น (ถามี)
(2) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
ขอ 32. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ
และผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท เชน
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คารักษา
พยาบาล คาน้ํามัน คาพาหนะ
ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจางของบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผูถือหุน
ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม ผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือน
นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวให
เรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมี หุนนับรวมกั นไดไม นอยกวารอยละสิบ (10) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน
สี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู
ถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้น จะเรียก
ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเชนนี้
ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย
อันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ขอ 34.

ขอ 35.
ขอ 36.

ขอ 37.

ขอ 38.

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรค
สามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 36.
และขอ 37. ผูถือหุนตามวรรคหาตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกันสาม (3) วันและไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
ของบริษัท หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําป
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับ
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่ขอบังคับกําหนดไว
หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป
ถาการประชุมผูถือหุนนั้น
มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ก็ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม
ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู
ในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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ขอ 39. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
วาดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว
ในหนังสือนัดประชุม
เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ให
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันและไมนอยกวาสาม (3) วันกอน
วันประชุมดวย
ขอ 40. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน
ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุน
ชนิดใดคราวใด
ขอ 41. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
แทนตนก็ได
และผูรับมอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการหรือ
ผูที่ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือ
มอบฉันทะตองทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออก
เสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด
ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
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(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษทั
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุนกูของบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท
ขอ 44. การประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณากิจการเหลานี้ คือ
(1) รายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
(6)
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 45. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
ขอ 46. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเปน
รอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 47. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนนั้น คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน
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ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีผ่ ูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และรายงานประจําปของคณะกรรมการใหกับผูถือหุน
พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
ขอ 49. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
ขอ 50. ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก
กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 51. ผูสอบบัญชีควรไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ 52. ถาผูสอบบัญชีวางลง ใหคณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อใหเลือกตั้งขึ้นใหม
ขอ 53. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได รายจาย
ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจ
สอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของ
บริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัท
ขอ 54. ผูสอบบัญชี มีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ
ผูถือหุน
ใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุม
ผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย

หมวดที่ 6 เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 55. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล
ขอ 56. การจายเงินปนผล ใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะ
กรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาว
การจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันดวย
ขอ 57. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัท
มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป

หนา 12 ของจํานวน 13 หนา
ขอ 58. บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10)
ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตาม
กฎหมาย และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน
ขอ 59. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น
โดยหุนที่ออกใหมในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแก
ผูถือหุนตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน
หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือ
บุคคลอื่น ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมของผูถือหุน
ขอ 60. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลว โดยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลง
หรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได หรือตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมได หรือยังมิไดจําหนายได
แตจะลดลงใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได
ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ขอ 58. แลว ยังมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได
การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เปนจํานวนเทาใด
และดวยวิธีการอยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 8 บทเพิม่ เติม
ขอ 61. บรรดาระเบียบหรือคําอนุมัติที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได
กําหนด หรืออนุมัติใหแกคณะกรรมการไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ และเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ก็ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

หนา 13 ของจํานวน 13 หนา
ขอ 62. ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้

ตราดวงที่หนึ่ง

ตราดวงที่สอง

ตราดวงที่หนึ่ง ใชในการทํานิติกรรมไดทุกประเภท
ตราดวงที่สอง ใชในการดําเนินพิธีการสงออก นําเขาสินคาและวัตถุดิบ รวมตลอดจนการประทับ
ในเอกสารที่ใชติดตอกับสวนราชการ กรมศุลกากรและกรมการคาตางประเทศ
ขอ 63. ขอบังคับนี้ หากมีสิ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง
จัดการเปลี่ยนแปลงแกไขไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ก็ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

