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ข้อบังคบัของบริษทั เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

ขอ้  17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

         อน่ึง กรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึงชอบท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอี้กหาก
ท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ัง 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

ขอ้ 30.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากดั
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตั้ง 

ขอ้ 34. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีขอ้บงัคบัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา 
ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบริษทั 

  ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทั 

ขอ้ 35.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่การประชุมวสิามญั ซ่ึงคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นหน่ึงคน
หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผู ้
ถือหุน้ 
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  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุม
เองก็ไดภ้ายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบั
น้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
กว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

  ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืน
ใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
  (1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้   
          พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
  (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมี 1 คะแนน 

  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

 (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 46.  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าภายใต้
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้
บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
 


