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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ "บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)"
ข้อ 2. คาว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. นอกจากที่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ม่ขัดกับข้อบังคับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นข้อบังคับของบริษทั ด้วย
หมวดที่ 2
กำรออกหุ้น
ข้อ 4. นอกจากหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น
ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึง่ คนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัทด้วย หรือคณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสาคัญของบริษัท และหากบริษทั มอบหมายให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบัติที่เกีย่ วกับงานทะเบียนของบริษัท
ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาหนด
ข้อ 6. การชาระค่าหุ้นห้ามมิให้ผถู้ ือหุ้นหักกลบลบหนี้กับบริษัท
ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่
ได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วน กรณีจาหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษทั ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถอื หุ้นโดยเวนคืน
ใบหุ้นเดิม
ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและ

ทั้งสองกรณีบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้ผู้ถือหุ้นชาระ
ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง

ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )

หน้า 2 ของจานวน 8 หน้า

ข้อ 9. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจานาหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัตกิ ารแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน
ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษัทจะต้องจาหน่ายหุ้นที่บริษทั ซื้อคืนตามวรรคก่อน
ภายในเวลาที่กาหนดในโครงการซือ้ หุ้นคืนที่
บริษัทกาหนด ทั้งนี้ ในกรณีทบี่ ริษัทไม่สามารถจาหน่ายหุ้นทีบ่ ริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กาหนด
บริษัทจะดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นาออกจาหน่าย
การซื้อหุ้นคืนและการจาหน่ายหุน้
กาหนดในกฎกระทรวง

รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้น
ดังกล่าวมีจานวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริษทั ในการ
อนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้
ในกรณีที่หุ้นทีบ่ ริษัทซื้อคืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้บริษัททาการซื้อหุ้นคืน
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
การกาหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืนและราคาเสนอขายหุน้ ที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อหุ้นดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
หมวดที่ 3
กำรโอนหุ้น
ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกิน
กว่าร้อยละสี่สิบห้า (45) ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ออกหุ้นใหม่ตามมติของที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2541 ซึ่งจาหน่ายหุ้นจานวนสิบล้าน (10,000,000)
หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้สนใจทัว่ ไปทั้งในและต่างประเทศ

ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
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ภายใต้กรอบอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามวรรคแรก คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่จากการ
เพิ่มทุนใดๆ ได้ หากการเข้าถือหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่คนต่างด้าวนั้นได้มาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ ปลง
สภาพที่ออกโดยบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ลง
วันที่ 26 ตุลาคม 2542 แต่ทงั้ นี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นการเข้าถือภายหลังการจองซื้อหุ้นของคนต่าง
ด้าวจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนนั้น
ข้อ 11. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และการโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับ
โอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้ เมื่อบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
ข้อ 12. เมื่อหุ้นของบริษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การ

หมวดที่ 4
กำรออกหลักทรัพย์ประเภทอืน่ และกำรโอนหลักทรัพย์
ข้อ 13. การออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อ
หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึ่งกาหนดหรือจะ
กาหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้โดย
กฎหมายนั้นๆ
ข้อ 14. การโอนหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. ให้กระทาได้โดยเสรี โดยแบบและความสมบูรณ์ของ
การโอนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 16. ให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี

ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
( นายธีรพงศ์ จันศิริ )
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คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น
ออกเสียงชี้ขาด

ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
ศาลมีคาสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษัท
ข้อ 20. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งของจานวนหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
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ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 26. การลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 นาย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 27. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จัดการบริษทั ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และให้มีอานาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) การแสวงให้ได้มา ขาย จานอง จานา หรือทาสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัท เพื่อสาเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท กรรมการมีอานาจทีจ่ ะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็น
เวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านัน้ ได้ กรรมการมีอานาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรือ
หน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย
(ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทาการประนีประนอมยอมความ ทาการฟ้องร้องและต่อสู้คดีใน
ศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่วมดาเนินกระบวนการในกรณีล้มละลายของลูกหนี้
(ค) การมีอานาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรือหลายคน มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั เฉพาะกิจการ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้
(ง) การใช้อานาจทั้งมวลของบริษทั ที่จะกู้ยมื เงิน และผูกพันจานองทรัพย์สินของบริษทั เพื่อเป็นหลักประกัน
สาหรับหนี้สินความรับผิดชอบหรือพันธะกรณีใดๆ ของบริษทั หรือของบุคคลที่สาม
(จ) การลงมติให้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้าประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ย
ประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบาเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนใน
ฐานะกรรมการของบริษัท
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ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั หรือถือหุ้น หรือหุน้ กู้ เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงในบริษัท หรือบริษทั ในเครือในระหว่างรอบปีบญ
ั ชี
ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษทั เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่
เสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัททีไ่ ด้จัดการไปในรอบปีทผี่ ่านมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอื หุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถอื หุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
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ข้อ 42. นอกจากเงินสารองที่กฎหมายกาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสารอง
ประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร
ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้ดารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชแี้ จงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษทั ได้
ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ้น ให้บริษทั จัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
หมวดที่ 8
บทเพิม่ เติม
ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี้

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษทั หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าว กาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
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