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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัทธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
หมวดที่ 4 กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่
ของบริษัทจะก าหนดเป็นครั้งคราว ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

ข้อ 16. กรรมการน้ันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีค าแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ที่หุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน

กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกนิ
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออก
จากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 18. นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออก
เสียง 

(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 
ข้อ 22. ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเล้ียง และสวัสดิการ หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 



หมวดที่ 6 การประชมุผู้ถือหุ้น 
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัท 
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) รับรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 30. ผู้ถือหุ้นรับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จะจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใ น
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามสัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
แล้ว บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตามแบบ
ที่นายทะเบียนก าหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผุ้รับมอบฉันทะโดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมี
กฏหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 



ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฏหมาย และข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการ
ประชุมในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ข้อ. 36 เว้นแต่ในกรณีข้อบังคับน้ี หรือกฏหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

  
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ด้วยเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 39. ให้บริษัท ท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน พร้อมจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองปีละหน่ึงครั้ง ส้ินสุดเพียงวันท่ี 

31 ธันวาคม 
 งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการน าเสนอ ต่อที่

ประชุมสามัญประจ าปี ในปีถัดไป 
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญช ี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
 

 
                                                              ............................................................. 


