ขอบังคับ
ของ
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ทุกประการ
หมวดที่ 2 การออกหุน

ขอ 4
ขอ 5

หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละสิบบาท
ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ หรือ
กรรมการอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อแทนก็ได
ในกรณีที่มอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียนหุน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด
บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือน นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแตวันที่
ไดรับชําระคาหุนครบ กรณีจําหนายหุนที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ใบหุนฉบับใดชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนโดยเวนคืน
ใบหุนเดิม ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวน
และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบริษัทดวย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด
บริษัทอาจเรียกคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมจากผูถือหุนดวยแตจะไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง

ขอ 6
ขอ 7

ขอ 8

หมวดที่ 3 การโอนหุน
ขอ 9

หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด
ขอ 10 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน
การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกได
เมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว

เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับ
แตวันที่ไดรับคํารองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน
เมื่อหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การโอนหุนใหเปนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 11 กรณีผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อของผูรับโอนหุน และ
มีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 7
วัน และออกใบหุนใหใหมภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับคํารองขอ
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ขอ 12 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 13 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะต อ งใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง
ขอ 15 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตาม ขอ 18
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 17 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
คนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา

ขอ 18

ขอ 19
ขอ 20

ขอ 21

ขอ 22

ขอ 23
ขอ 24
ขอ 25
ขอ 26
ขอ 27

สองเดือนบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธาน
กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน
กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท
จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุน
หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือหุนกู
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ในการลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองทานลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงและกําหนดชื่อกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได

หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน
ขอ 28 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
ขอ 29 ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงให
ผูถือหุนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3
วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
สถานที่ในการประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทอาจจัดประชุมในเขตทองที่อื่นที่มิไดมีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดที่สํานักงานใหญตั้งอยูก็ได
ขอ 30 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุน ซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุม
ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม
บังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 31

มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอ 32 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัทไดจัดการ
ไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 33 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 34 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการนั้นและตองจัดทํา
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 35 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกันรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ
ขอ 37 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให
แบงเงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ
แล ว แต ก รณี ทั้ ง นี้ ใ ห แ จ ง เป น หนั ง สื อ ไปยั ง ผู ถื อ หุ น และให โ ฆษณาคํ า บอกกล า วการจ า ยเงิ น ป น ผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพดวย
ขอ 38 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ขอ 39 ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท

ขอ 40 ผูสอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับการรายไดรายจาย ตลอดจน
ทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของบริ ษั ท ในระหว า งเวลาทํ า การของบริ ษั ท ในการนี้ ใ ห มี อํ า นาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทได
ขอ 41 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไร
ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม
ขอ 42 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้
ขอ 43 ขอบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง ก็ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลง
แกไขไดตามกฎหมาย
ขอ 44 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนใหบริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศดังกลาวไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย

