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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
บริษัท ทวีี ธนัเดอร ์จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 18. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพื่อด าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้  
 (5) คน  โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร   
 และกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หน่ึง (1) เสียง 
 (2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคน 
  เป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก 
  นอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
  กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง 
  มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ 
  ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
ขอ้ 20. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  
 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย 
 จ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้            
 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั  
 ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ขอ้ 25. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลง 
 มติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ 
 จะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 ก็ได ้นอกจากนีก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังาน หรือ 
 ลกูจา้งของบรษิัท ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของ 
 บรษิัท 
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หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั 
  สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมดเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้
ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้อื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็
ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถื้อว่าเป็นการประชมุผู้
ถือหุน้ท่ีคณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผู้ถือหหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใช่จ่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 37.    ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม  ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

              ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่ 
              คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
ขอ้  38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้  
 (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง 
 ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ 
 รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ 
 หุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ 
 รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่  และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั 
 ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่ 
 สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
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 หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใด 
 คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 
ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได ้
 เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง 
 เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี 
 คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ 
 หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วน

ที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ
กบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 41. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการ 
 (5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
 (6) กิจการอื่น ๆ 

 
 


