
หน้า 1 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน 
(  นายธีรพงศ ์ จันศิริ  ) 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 

หมวดที ่1 
บททัว่ไป 

 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ "บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)" 
 

ข้อ 2. ค าว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้อ 3. นอกจากที่ได้บญัญัตไิวใ้นข้อบงัคับนี้ ใหถ้ือบทบญัญตัิแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่มข่ัดกับข้อบงัคับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นข้อบงัคับของบริษทัด้วย 

 

หมวดที ่2 
กำรออกหุ้น 

 

ข้อ 4. นอกจากหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 
 

ข้อ 5. ใบหุ้นของบรษิัทนี้เป็นชนิดระบชุื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึง่คนลงลายมือชื่อและประทับตรา
ส าคัญของบรษิัทด้วย หรือคณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราส าคัญของบรษิัท และหากบริษทัมอบหมายให้
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเป็นนายทะเบยีนหุ้นของบรษิทั วิธีปฏบิัติที่เกีย่วกับงานทะเบียนของบริษัท
ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

 

ข้อ 6. การช าระค่าหุ้นห้ามมใิห้ผูถ้ือหุ้นหักกลบลบหนี้กับบริษัท 
 

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 

 

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษทัออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ถอืหุ้นโดยเวนคืน
ใบหุ้นเดมิ 

 

ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและ
หลักฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

 

ทั้งสองกรณีบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยให้ผู้ถือหุ้นช าระ
ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 



หน้า 2 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน 
(  นายธีรพงศ ์ จันศิริ  ) 

ข้อ 9. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได ้ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี ้
 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของที่ประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัตกิารแก้ไข
ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธใินการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เน่ืองจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบัความเป็นธรรม 

 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เปน็เหตุให้บรษิัทประสบปญัหาทางการเงิน 

 

ทั้งนี ้ หุ้นที่บรษิัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชมุในการประชมุผูถ้ือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธใินการรับเงินปันผล 

 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษทัซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซ้ือหุ้นคืนที่
บริษัทก าหนด ทั้งนี ้ ในกรณีทีบ่ริษัทไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นทีบ่ริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่ก าหนด 
บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบยีนส่วนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย 
 

การซื้อหุ้นคนืและการจ าหน่ายหุน้ รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบยีนให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การซื้อหุ้นของบรษิัทคืนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น เว้นแตก่ารซื้อหุ้น
ดังกล่าวมจี านวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว ให้เปน็อ านาจของคณะกรรมการบริษทัในการ
อนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได ้
 

ในกรณีที่หุ้นทีบ่ริษัทซื้อคืนมจี านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว ใหบ้ริษัทท าการซื้อหุ้นคืน
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผู้ถือหุ้น 
 

การก าหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืนและราคาเสนอขายหุน้ที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ
การซื้อหุ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 

หมวดที ่3 
กำรโอนหุ้น 

 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นน้ันจะเป็นเหตุใหม้ีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบรษิัทเกิน
กว่าร้อยละส่ีสิบห้า (45) ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของบรษิัท ทั้งนี ้ตั้งแตว่ันที่ออกหุ้นใหม่ตามมติของที่
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที ่ 1/2541 ลงวันที ่ 9 เมษายน 2541 ซึ่งจ าหน่ายหุ้นจ านวนสิบล้าน (10,000,000) 
หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้สนใจทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ 
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ภายใต้กรอบอัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างด้าวตามวรรคแรก คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่จากการ
เพิ่มทุนใดๆ ได ้หากการเข้าถือหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่คนต่างด้าวนั้นได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลง
สภาพที่ออกโดยบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 ตามมตขิองที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2542 ลง
วันที ่26 ตุลาคม 2542 แต่ทัง้นี ้การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องเปน็การเข้าถือภายหลังการจองซื้อหุ้นของคนต่าง
ด้าวจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุน้ัน 

 

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทใหโ้อนกันได้โดยเสรี และการโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบชุื่อผู้รับ
โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน 

 

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบยีนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบคุคลภายนอก
ได ้เมื่อบริษทัได้ลงทะเบยีนการโอนหุ้นแลว้ 

 

ข้อ 12. เมื่อหุ้นของบริษทัได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การ
โอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

หมวดที ่4 
กำรออกหลักทรพัยป์ระเภทอืน่และกำรโอนหลักทรัพย ์

 

ข้อ 13. การออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสิทธจิะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อ
หุ้นกู ้ ใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย ์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งก าหนดหรือจะ
ก าหนดไวโ้ดยผลของกฎหมายวา่ด้วยบริษทัมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อบคุคลใดๆ ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไวโ้ดย
กฎหมายนั้นๆ 

 

ข้อ 14. การโอนหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นข้อ 13. ให้กระท าได้โดยเสร ี โดยแบบและความสมบูรณ์ของ
การโอนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

 

หมวดที ่5 
คณะกรรมกำร 

 

ข้อ 15. ใหม้ีคณะกรรมการของบรษิัทไมน่้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมถีิ่นที่อยูใ่นราชอาณาจักร 

 

ข้อ 16. ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดังต่อไปนี ้
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามี
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คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษิัทนั้น ใหจ้บัสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด 
(4) ที่ประชมุผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่บลาออกไปถึง
บริษัท 

 

ข้อ 20. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู ่

 

ข้อ 21. ที่ประชมุผู้ถือหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง และมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้ือหุ้นของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้
  

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได ้รองประธานกรรมการมหีน้าที่ตามข้อบังคบัในกจิการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจงึเป็น
องค์ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่
ได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไมม่ีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรอืประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 

ข้อ 26. การลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 นาย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษทั 

 

คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทได ้
 

ข้อ 27. คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จัดการบริษทัให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชมุผู้ถือ
หุ้น และใหม้ีอ านาจจัดการในกจิการดังต่อไปนี้ด้วย 

 

(ก) การแสวงให้ไดม้า ขาย จ านอง จ าน า หรือท าสัญญาประกันดว้ยสังหารมิทรพัย์และอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท เพื่อส าเร็จความประสงค์แห่งธุรกจิของบริษัท กรรมการมีอ านาจทีจ่ะให้เช่าอสังหารมิทรัพย์เป็น
เวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านัน้ได้ กรรมการมีอ านาจจดทะเบยีนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรือ
หน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย 

 

(ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตลุาการ ท าการประนีประนอมยอมความ ท าการฟ้องร้องและตอ่สู้คดีใน
ศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้ารว่มด าเนินกระบวนการในกรณีล้มละลายของลูกหนี ้

 

(ค) การมีอ านาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรือหลายคน มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัเฉพาะกิจการ
อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได ้

 

(ง) การใช้อ านาจทั้งมวลของบริษทัที่จะกู้ยมืเงิน และผูกพันจ านองทรัพย์สินของบริษทัเพื่อเป็นหลักประกัน
ส าหรับหนี้สินความรับผิดชอบหรือพันธะกรณีใดๆ ของบริษทั หรือของบุคคลที่สาม 

 

(จ) การลงมตใิห้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้ าประกันหรือนายประกันในนามของบรษิัทก็ได ้
 

ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ย
ประชุม เบี้ยเล้ียง เงินบ าเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏบิตัิหน้าทีข่องตนใน
ฐานะกรรมการของบรษิัท 
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ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไมจ่ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรอืบริษัทอื่นที่ประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจ่ะมมีตแิตง่ตั้ง 

 

ข้อ 30. กรรมการต้องแจง้ให้บริษทัทราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั หรือถือหุ้น หรือหุน้กู้ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในบริษัท หรือบริษทัในเครอืในระหว่างรอบปีบญัช ี

 

ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
 

หมวดที ่6 
กำรประชมุผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 
 

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัต ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชมุ และโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสามวันก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่าสามวัน 

 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมหีุน้นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 ทั้งนี ้หุ้นที่บริษทัเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองคป์ระชมุในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 35. มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่
เสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้

 

(1) ในกรณีปกต ิ ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงชี้ขาด 

 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้หถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางสว่นที่ส าคัญแก่บุคคลอื่น 
 

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปน็ของบริษทั 
 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชา่กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกจิการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกัน 

 

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบรษิัททีไ่ด้จัดการไปในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
(6) กิจการอื่นๆ 

 

หมวดที ่7 
กำรบญัช ีกำรเงิน และกำรสอบบญัช ี

 

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริม่ต้นในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที ่31 ธันวาคมของทุกป ี
 

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดใหม้ีการท าและเก็บรักษาบัญช ี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้อง
จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชขีองบรษิัท 

 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามัญประจ าป ีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดใหม้ีผู้สอบบญัชตีรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น 

 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชมุสามัญประจ าปี 
 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญช ี

 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ใหแ้บ่งเงินปันผล 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แกผู่้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแตว่ันที่ประชมุผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมตแิล้วแต่กรณี 
ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ถอืหุ้น และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 



หน้า 8 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน 
(  นายธีรพงศ ์ จันศิริ  ) 

 

ข้อ 42. นอกจากเงินส ารองที่กฎหมายก าหนดให้บริษทัต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัสรรเงินส ารอง
ประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร 

 

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชตี้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบริษทั 
 

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชมีีอ านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลักฐานอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบรษิัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบรษิัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริง หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

 

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชมีีหน้าที่เข้ารว่มประชุมในการประชมุผูถ้ือหุ้นของบรษิัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดลุ บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ือหุ้น ใหบ้ริษทัจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุน้จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแกผู่้สอบบัญชีด้วย 

 

หมวดที ่8 
บทเพิม่เติม 

 

ข้อ 46. ตราของบรษิัทใหใ้ช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 47. ในกรณีที่บริษทัหรือบรษิัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการเกีย่วกับการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพยท์ี่ส าคัญของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคบักับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบยีน หรือการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษทัจดทะเบยีน แล้วแต่กรณี ให้บริษทัปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าว ก าหนดไวใ้นเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 

 


