
หน้า 1 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(  นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ) 

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

หมวดท่ี 1 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี้ใหเ้รยีกว่า ขอ้บงัคบัของ "บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)" 

ขอ้ 2. ค าว่า "บรษิทั" ในขอ้บงัคบันี้ หมายถงึ บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 3. นอกจากทีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นขอ้บงัคบันี้ ใหถ้อืบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีไ่ม่ขดักบัขอ้บงัคบัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นขอ้บงัคบัของบรษิทัดว้ย 

หมวดท่ี 2 

กำรออกหุ้น 

ขอ้ 4. นอกจากหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 

ขอ้ 5. ใบหุ้นของบรษิัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมกีรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมอืชื่อและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัทด้วย หรอืคณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบยีนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ลงลายมอืชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทบัตราส าคญัของบรษิัท และหากบรษิัทมอบหมายให้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิัท วธิปีฏบิตัทิี่เกี่ยวกบังานทะเบยีนของบรษิัทให้
เป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 6. การช าระค่าหุน้หา้มมใิหผู้ถ้อืหุน้หกักลบลบหนี้กบับรษิทั 

ขอ้ 7. บรษิทัจะออกใบหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนบรษิทั หรอืนับแต่วนัทีไ่ดร้บั
ช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้น กรณีจ าหน่ายหุน้ทีอ่อกใหม่ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั 

ขอ้ 8. ใบหุน้ฉบบัใดช ารุดหรอืลบเลอืนในสาระส าคญั ผูถ้อืหุน้อาจขอใหบ้รษิทัออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยเวนคนืใบ
หุน้เดมิ 

ใบหุน้ฉบบัใดสูญหายหรอืถูกท าลาย ผูถ้อืหุน้จะต้องน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนักงานสอบสวนและหลกัฐาน
อื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิทั 

ทัง้สองกรณีบรษิัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยให้ผู้ถือหุ้นช าระ
ค่าธรรมเนียมใบหุน้ไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 



หน้า 2 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(  นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ) 

ขอ้ 9. บรษิทัจะถอืหุน้หรอืรบัจ าน าหุน้ของตนเองมไิด้ ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัอาจซื้อหุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ยกบัมตขิองทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ ซึง่อนุมตักิารแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่กีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปันผล เน่ืองจากผู้
ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ย เหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บรษิทัอาจซื้อหุน้คนืเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารเงนิ ในกรณีทีบ่รษิทัมกี าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกนิ 
และการซื้อหุน้คนืไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ 

ทัง้นี้ หุน้ทีบ่รษิทัถอื ไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ไม่มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน
และสทิธใินการรบัเงนิปันผล 

บรษิัทจะต้องจ าหน่ายหุน้ทีบ่รษิัทซื้อคนืตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในโครงการซื้อหุน้คนืทีบ่รษิัท
ก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิัทไม่สามารถจ าหน่ายหุน้ทีบ่รษิทัซื้อคนืไดห้มดภายในเวลาที่ก าหนด บรษิทัจะ
ด าเนินการลดทุนทีช่ าระแลว้โดยวธิกีารตดัหุน้จดทะเบยีนส่วนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่าย 

การซื้อหุ้นคืนและการจ าหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การซื้อหุน้ของบรษิทัคนืดงักล่าว ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การซื้อหุน้ดงักล่าวมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละสบิ (10) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิทัในการอนุมตักิารซื้อ
หุน้ดงักล่าวได ้

ในกรณีที่หุ้นที่บรษิัทซื้อคนืมจี านวนเกินกว่าร้อยละสบิ  (10) ของทุนช าระแล้ว ให้บรษิัทท าการซื้อหุ้นคืน
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

การก าหนดราคาเสนอซื้อหุน้ของบรษิัทคนืและราคาเสนอขายหุน้ทีซ่ื้อคนื หรอืกรณีอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ซื้อหุ้นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

หมวดท่ี 3 

กำรโอนหุ้น 

ขอ้ 10. หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้จะเป็นเหตุใหม้คีนต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเกนิกว่า
รอ้ยละสีส่บิหา้ (45) ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทั ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีอ่อกหุน้ใหม่ตามมตขิองทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2541 ลงวนัที ่9 เมษายน 2541 ซึ่งจ าหน่ายหุน้จ านวนสบิลา้น (10,000,000) หุน้ ใหแ้ก่ผู้
ลงทุนหรอืผูส้นใจทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ 

 

ภายใตก้รอบอตัราส่วนการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามวรรคแรก คนต่างดา้วอาจเขา้ถอืหุน้ทีอ่อกใหม่จากการเพิม่
ทุนใดๆ ได ้หากการเขา้ถอืหุน้ดงักล่าวเป็นหุน้ทีค่นต่างดา้วนัน้ไดม้าจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู้แปลงสภาพ
ทีอ่อกโดยบรษิทั เมื่อวนัที่ 5 พฤศจกิายน 2542 ตามมตขิองทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2542 ลงวนัที ่26 
ตุลาคม 2542 แต่ทัง้นี้ การเขา้ถอืหุ้นดงักล่าวจะต้องเป็นการเขา้ถือภายหลงัการจองซื้อหุ้นของคนต่างด้าวจาก
การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนนัน้ 



หน้า 3 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(  นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ) 

ขอ้ 11. หุน้ของบรษิทัใหโ้อนกนัได้โดยเสร ีและการโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอน
และลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นใชย้นับรษิทัได้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบยีนการโอนหุ้นแล้ว และใชย้นับุคคลภายนอกได ้
เมื่อบรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้แลว้ 

ขอ้ 12. เมื่อหุ้นของบรษิัทไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  การโอน
หุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หมวดท่ี 4 

กำรออกหลกัทรพัยป์ระเภทอ่ืนและกำรโอนหลกัทรพัย ์

ขอ้ 13. การออกหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กู้ ตัว๋เงนิ หน่วยลงทุน ใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุน้ ใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหุน้กู้ 
ใบส าคญัแสดงสทิธจิะซื้อหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัย ์หรอืตราสารประเภทอื่นใด ซึง่ก าหนดหรอืจะก าหนดไวโ้ดย
ผลของกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเสนอขายต่อ
ผูถ้อืหุน้หรอืเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวโ้ดยกฎหมายนัน้ๆ 

ขอ้ 14. การโอนหลกัทรพัย์ประเภทต่างๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13. ใหก้ระท าไดโ้ดยเสร ีโดยแบบและความสมบูรณ์ของการ
โอนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หมวดท่ี 5 

คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ใหม้คีณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้ง
มถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม  (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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ขอ้ 18. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก ตามขอ้ 21 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 

ขอ้ 20. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งั
เหลอือยู่ 

ขอ้ 21. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ 
รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามวรรคหนึ่ง ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมตอ้ง  
(1) จดัใหผู้ร้่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์่อนร่วมการประชุม  
(2) จดัใหผู้ร้่วมประชุมสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั  
(3)  จดัใหม้กีารเขา้ถงึเอกสารประกอบการประชุมของผูร้่วมประชุม 
(4) จดัท ารายงานการประชุมเป็นหนังสอื  
(5) จดัให้มกีารบนัทกึเสยีงหรอืทัง้เสยีงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มกีาร

ประชุมในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์เวน้แต่เป็นการประชุมลบั 
(6) จดัเกบ็ขอ้มลูจราจรอเิลก็ทรอนิกสข์องผูร้่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน ทัง้นี้ขอ้มลูตาม (5) และ (6)  ใหถ้อื

เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม  
(7) การแจง้เหตุขดัขอ้งในระหว่างการประชุม 
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ต้องมีกระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ
แลว้แต่กรณีของกรรมการทุกรายในทีป่ระชมุ ตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอร์
ทีเ่กดิจากบนัทกึดงักล่าว และมรีะบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กรรมการบรษิทัซึ่งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยวธิกีารและเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าว
มาขา้งตน้ ถอืว่าเป็นการเขา้ร่วมประชุมอนัสามารถนับเป็นองคป์ระชุมได ้และถอืว่าการประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าวมผีลเช่นเดยีวกบัการประชุมตามวธิกีารทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี้ 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 25. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ทัง้นี้หากการประชุมในคราวนัน้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทั
สามารถจดัส่งหนังสอืนัดประชุมโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทัง้นี้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

เมื่อมเีหตุอนัสมควร หรอืเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท กรรมการตัง้แต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกนัขอให้
ประธานกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการกไ็ด ้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาไป
ดว้ย ในกรณีเช่นนี้ใหป้ระธานกรรมการเรยีกและก าหนดวนัประชุมภายในสบิสีว่นันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่ด าเนินการเรยีกประชุมในก าหนดเวลาดงักล่าว กรรมการซึง่รอ้งขออาจร่วมกนัเรยีก
และก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเรื่องทีร่อ้งขอไดภ้ายในสบิสีว่นันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ขอ้ 26. การลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทั ตอ้งใชก้รรมการอย่างน้อย 2 นาย ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั 

คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได ้

ขอ้ 27. คณะกรรมการมอี านาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหก้รรมการหรอืบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรอืหลายคนใหด้ าเนินกจิการ
ของบรษิัทหรอืปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้กรรมการหรอืบุคคลดงักล่าวมอี านาจ
ด าเนินการใดๆ ตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร และภายในเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด ทัง้นี้คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการแต่งตัง้ มอบหมาย หรอืมอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 28. คณะกรรมการของบรษิทั มสีทิธไิดร้บัเงนิค่าตอบแทนในการปฏิบตังิานในหน้าที่ อาทเิช่น เงนิเดอืน เบี้ยประชุม 
เบีย้เลี้ยง เงนิบ าเหน็จ เงนิโบนัส เป็นตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแล้ว คณะกรรมการของบรษิทัมสีทิธิ
ไดร้บัหรอืไดร้บัชดใช้คนืในบรรดาค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าทีข่องตนในฐานะกรรมการ
ของบรษิทั 
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ขอ้ 29. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

ขอ้ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บรษิัททราบ หากมีส่วนได้เสยีในสญัญาที่ท ากบับรษิัท หรอืถือหุ้น หรอืหุ้นกู้ เพิม่ขึ้นหรอื
ลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอืในระหว่างรอบปีบญัช ี

ขอ้ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุกสามเดือน ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 
ส านักงานสาขาหรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะก าหนด ทัง้นี้ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนดให้
จดัการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเป็น
สถานทีจ่ดัการประชุม 

หมวดท่ี 6 

กำรประชมุผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้อาจด าเนินการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่
ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อ
พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน
ทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อน
วนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั การด าเนินการดงักล่าวอาจใชว้ธิกีารโฆษณาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้ทัง้นี้
ตามหลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมผีูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้น
ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การมอบฉนัทะ อาจด าเนินการโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยตอ้งใชว้ธิกีารทีม่คีวามปลอดภยัและเชื่อถอื
ไดว้่าการมอบฉนัทะนัน้ไดด้ าเนินการโดยผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ทัง้นี้ หุน้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ ไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 35. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ในการลงคะแนนเสยีงใหน้ับผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
และใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงต่อไปนี้ 



หน้า 7 ของจ านวน 8 หน้า 

                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(  นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ) 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัแก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อ หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนทีส่ าคญั การ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 36. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการ ถงึกจิการของบรษิทัทีไ่ดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6) กจิการอื่นๆ 
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กำรบญัชี กำรเงิน และกำรสอบบญัชี 

ขอ้ 37. รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สุดลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้ 38. บรษิัทต้องจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และต้องจดัท า
งบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชขีอง
ผูส้อบบญัช ี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้
แบ่งเงนิปันผล 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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                                            ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(  นายธรีพงศ ์ จนัศริ ิ ) 

การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี ทัง้นี้ 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์ หรอืใชว้ธิกีาร
โฆษณาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ขอ้ 42. นอกจากเงนิส ารองที่กฎหมายก าหนดให้บรษิัทต้องจดัสรรไวแ้ล้ว คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัสรรเงนิส ารอง
ประเภทอื่นไดอ้กีตามทีเ่หน็สมควร 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั 

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลกัฐานอื่นใด ทีเ่กีย่วกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์นิและ
หนี้สนิของบรษิัทในระหว่างเวลาท าการของบรษิัท ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชี้แจงข้อเท็จจรงิ หรือส่งเอกสารหรือ
หลกัฐานเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัได้ 

ขอ้ 45. ผู้สอบบญัชมีีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ ใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบรษิทั ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 
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บทเพ่ิมเติม 

ขอ้ 46. ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ 
 
 
 
 
 

ขอ้ 47. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึ่งสนิทรพัย์ที่ส าคญัของบรษิทัหรอืบรษิัทย่อย ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทีใ่ช้บงัคบักบัการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบยีน หรอืการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัทจดทะเบยีน แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่ประกาศ
ดงักล่าว ก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 

ขอ้ 48. ในกรณีที่บรษิัทหรอืคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสอืหรอืเอกสารตามขอ้บงัคบันี้หรอืตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจ ากดัใหแ้ก่กรรมการ ผูถ้อืหุน้ หรอืเจา้หนี้ของบรษิทั หากบุคคลดงักล่าวไดแ้จง้ความประสงค ์หรอื
ยนิยอมให้ส่งหนังสอืหรอืเอกสารโดยใช้วธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ บรษิัทหรอืคณะกรรมการอาจส่งหนั งสอืหรอื
เอกสารนัน้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 
 


