
 

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 
ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวด  4  :  คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 15. กรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูพิ้จารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหน้บัวา่ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก 

ใหค้รบเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
ขอ้ 19. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว ถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการผูอ้อกไปนั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน 
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 
ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 29. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทน 
ในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์
และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และ
สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของ
บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ 

 

หมวด  5 :  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้  31. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมี 2 ชนิด คือ 
 

(ก) การประชุมสามญัประจ าปี ใหมี้ปีละคร้ัง ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
(ข) การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือ   

มีผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้   
ถือหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัฯตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทัฯ”  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  5   



 
ขอ้ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ือง

ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือ
พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 
7 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อน วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้     
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน 
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธ์ิออก
เสียงคะแนน 

  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ขอ้ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  

ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 36.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
2. พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ  3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 5.  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
6. กิจการอ่ืน ๆ  

หมวด  7    :   การจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิบ าเหน็จ 
 

ขอ้ 41. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
         เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
          คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควรท่ีจะท าเช่นนั้น 

และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
          การจ่ายเงินปันผลนั้นใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้

แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้กบัใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
ขอ้ 42. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ขอ้ 43. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติจ่ายค่าบ าเหน็จตอบแทน หรือเงินรางวลัพิเศษแก่กรรมการและพนกังานหรือลกูจา้งทกุปี ในอตัรารวมกนั

ไม่เกินร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 1 ใน 3 ส่วน และใหแ้ก่พนกังานหรือลกูจา้ง 2 ใน 3 ส่วน 
ส าหรับบ าเหน็จพนกังานหรือลกูจา้ง ท่ีประชุมกรรมการอาจพิจารณาจ่ายไปพลางก่อนตามความเหมาะสม 
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