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ข้อบังคับบริษทั เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ คาว่า “บริษทั ” หมายถึง บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีช่อื
ภาษาอังกฤษว่า “TQM Corporation Public Company Limited”
คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด คุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระดังกล่าวยึดตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศ
ไทย และกรรมการทัง้ หมดของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 17. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(ข) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ในกรณีท่ี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
(45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้
คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัด
ให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ แก่บริษทั
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียนวาระการประชุม
และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานที่ท่จี ะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีน้ใี ห้สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และลงมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด
(ข) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม
(ค) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
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(4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(5) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(6) การเลิกบริษทั
(7) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(8) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
ภายใต้บงั คับของข้อ 36. วรรคหนึ่ง การทารายการใดของบริษทั ไม่เกินขนาดรายการตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ กาหนด ให้
คณะกรรมการสามารถดาเนินการได้โดยให้เป็ นไปตามอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการของกลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)
การกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ข้อ 54. ตราประทับของบริษทั เป็ นดังนี้
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