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ข้อบังคับ
ของ
บริษทั ไทยยูเนี่ ยน กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ "บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)"
ข้อ 2. คาว่า "บริษทั " ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. นอกจากทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถอื บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ม่ขดั กับข้อบังคับทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นเป็ นข้อบังคับของบริษทั ด้วย
หมวดที่ 2
กำรออกหุ้น
ข้อ 4. นอกจากหลักทรัพย์ประเภทอื่นทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หุน้ ของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้
ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็ นชนิดระบุช่อื ผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัทด้วย หรือคณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสาคัญของบริษัท และหากบริษัทมอบหมายให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท วิธปี ฏิบตั ทิ ่เี กีย่ วกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนหุน้ กาหนด
ข้อ 6. การชาระค่าหุน้ ห้ามมิให้ผถู้ อื หุน้ หักกลบลบหนี้กบั บริษทั
ข้อ 7. บริษทั จะออกใบหุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วน กรณีจาหน่ายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษทั
ข้อ 8. ใบหุน้ ฉบับใดชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หุน้ อาจขอให้บริษทั ออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเวนคืนใบ
หุน้ เดิม
ใบหุน้ ฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย ผูถ้ อื หุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและหลักฐาน
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษทั
ทัง้ สองกรณี บ ริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายกาหนด โดยให้ผู้ถือหุ้น ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบหุน้ ไม่เกินอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ลงชื่อ …………………………….……………….. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
( นายไกรสร จันศิร,ิ นายชวน ตัง้ จันสิริ )
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ข้อ 9. บริษทั จะถือหุน้ หรือรับจานาหุน้ ของตนเองมิได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุ มตั ิการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล เนื่องจากผู้
ถือหุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
(2) บริษทั อาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซือ้ หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั ถือ ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริษัทจะต้องจาหน่ ายหุน้ ทีบ่ ริษัทซือ้ คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในโครงการซือ้ หุน้ คืนทีบ่ ริษัท
กาหนด ทัง้ นี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สามารถจาหน่ ายหุน้ ทีบ่ ริษัทซือ้ คืนได้หมดภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั จะ
ดาเนินการลดทุนทีช่ าระแล้วโดยวิธกี ารตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนทีย่ งั มิได้นาออกจาหน่าย
การซื้อหุ้น คืนและการจาหน่ ายหุ้ น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การซือ้ หุน้ ของบริษทั คืนดังกล่าว ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่การซือ้ หุน้ ดังกล่าวมี
จานวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุ มตั กิ ารซื้อ
หุน้ ดังกล่าวได้
ในกรณีท่หี ุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้บริษัททาการซื้อหุ้นคืน
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การกาหนดราคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทคืนและราคาเสนอขายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืน หรือกรณีอ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ซือ้ หุ้นดังกล่าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
หมวดที่ 3
กำรโอนหุ้น
ข้อ 10. หุน้ ของบริษทั โอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ จะเป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริษทั เกินกว่า
ร้อยละสีส่ บิ ห้า (45) ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกหุน้ ใหม่ตามมติของทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2541 ลงวันที่ 9 เมษายน 2541 ซึง่ จาหน่ายหุน้ จานวนสิบล้าน (10,000,000) หุน้ ให้แก่ผู้
ลงทุนหรือผูส้ นใจทัวไปทั
่ ง้ ในและต่างประเทศ
ภายใต้กรอบอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามวรรคแรก คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุน้ ทีอ่ อกใหม่จากการเพิม่
ทุนใดๆ ได้ หากการเข้าถือหุน้ ดังกล่าวเป็ นหุน้ ทีค่ นต่างด้าวนัน้ ได้มาจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทีอ่ อกโดยบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2542 ตามมติของทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2542 ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2542 แต่ทงั ้ นี้ การเข้าถือหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็ นการเข้าถือภายหลังการจองซื้อหุ้นของคนต่างด้าวจาก
การเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนนัน้

ลงชื่อ …………………………….……………….. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
( นายไกรสร จันศิร,ิ นายชวน ตัง้ จันสิริ )
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ข้อ 11. หุน้ ของบริษทั ให้โอนกันได้โดยเสรี และการโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอน
และลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ้นใช้ยนั บริษทั ได้ เมื่อบริษทั ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยนั บุคคลภายนอกได้
เมื่อบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
ข้อ 12. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอน
หุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 4
กำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นและกำรโอนหลักทรัพย์
ข้อ 13. การออกหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กู้ ตั ๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หุน้ กู้
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซือ้ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ซึง่ กาหนดหรือจะกาหนดไว้โดย
ผลของกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อ
ผูถ้ อื หุน้ หรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้โดยกฎหมายนัน้ ๆ
ข้อ 14. การโอนหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 13. ให้กระทาได้โดยเสรี โดยแบบและความสมบูรณ์ของการ
โอนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ข้อ 15. ให้มคี ณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้อง
มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 16. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
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ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
ข้อ 20. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั
เหลืออยู่
ข้อ 21. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมการมาประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ น องค์ป ระชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผูม้ หี น้าทีจ่ ดั การประชุมต้อง
(1) จัดให้ผรู้ ่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
(2) จัดให้ผรู้ ่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทัง้ การลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและการลงคะแนนลับ
(3) จัดให้มกี ารเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผูร้ ่วมประชุม
(4) จัดทารายงานการประชุมเป็ นหนังสือ
(5) จัดให้มกี ารบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มกี าร
ประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็ นการประชุมลับ
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(6) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ่วมประชุมทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ขอ้ มูลตาม (5) และ (6) ให้ถอื
เป็ นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
(7) การแจ้งเหตุขดั ข้องในระหว่างการประชุม
ต้องมีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและภาพ
แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในทีป่ ระชุม ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารประชุม รวมทัง้ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ทีเ่ กิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กรรมการบริษทั ซึง่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิธกี ารและเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
มาข้างต้น ถือว่าเป็ นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีหนึ่ งเสีย งในการลงคะแนน เว้น แต่ ก รรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดไม่มีสทิ ธิออ กเสีย ง
ลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนั ดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และ
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้หากการประชุมในคราวนัน้ เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ บริษทั
สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ ทัง้ นี้หลักเกณฑ์และวิธกี ารเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกาหนด
ในกรณีทก่ี รรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ข้อ 26. การลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 นาย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้ดาเนินกิจการ
ของบริษัทหรือปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ดาเนินการใดๆ ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการกาหนด ทัง้ นี้คณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการแต่งตัง้ มอบหมาย หรือมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบีย้ ประชุม
เบีย้ เลีย้ ง เงินบาเหน็จ เงินโบนัส เป็ นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิ
ได้รบั หรือได้รบั ชดใช้คนื ในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนในฐานะกรรมการ
ของบริษทั
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ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 30. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบ หากมีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทากับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัท ต้อ งประชุ ม อย่ างน้ อ ย 3 (สาม) เดือ นต่ อครัง้ ณ ท้องที่อนั เป็ น ที่ตัง้ สานัก งานใหญ่
สานัก งานสาขาหรือจังหวัด ใกล้เคีย ง หรือ ณ ที่อ่นื ใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการจะกาหนด ทัง้ นี้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
หมวดที่ 6
กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอ
เรื่องทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนัน้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 35. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ในการลงคะแนนเสียงให้นับผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญแก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั

ลงชื่อ …………………………….……………….. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
( นายไกรสร จันศิร,ิ นายชวน ตัง้ จันสิริ )

หน้า 7 ของจานวน 8 หน้า

(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เ ช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 36. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษทั ทีไ่ ด้จดั การไปในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงิ น และกำรสอบบัญชี
ข้อ 37. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดทา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควร
พอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้ นี้
ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 42. นอกจากเงินสารองที่กฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสารอง
ประเภทอื่นได้อกี ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 43. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
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ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีมอี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใด ทีเ่ กีย่ วกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ ของบริษัทในระหว่ างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มอี านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ดารงตาแหน่ งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ช้แี จงข้อเท็จ จริง หรือส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ได้
ข้อ 45. ผู้สอบบัญ ชีมีหน้ าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุ กครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญ ชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั จัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีด้วย
หมวดที่ 8
บทเพิ่มเติ ม
ข้อ 46. ตราของบริษทั ให้ใช้ดงั ทีป่ ระทับไว้น้ี

ข้อ 47. ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ท่สี าคัญของบริษทั หรือบริษัทย่อย ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่ประกาศ
ดังกล่าว กาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
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