หน้ า 1 ของจานวน 10 หน้ า
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ข้ อ 3. ข้ อความอื่นใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้ บงั คับหรื อเกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินกิจการของบริ ษัท
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทต้ องชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อ
หุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปจองซื ้อหรื อถือหุ้นร่ วมกันต้ องตังให้
้ คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านันเป็
้ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดก็ ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
ข้ อ 5. ใบหุ้นทุกใบของบริ ษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้ อย 2 (สอง) คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือ
ชื่อและประทับตราของบริ ษัท ไว้ แต่ทงั ้ นี ้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ข้ อ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรื อใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าว กรรมการ
หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้ วยตนเอง หรื อใช้ เครื่ องจักร ใช้ เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ หรื อประทับ
โดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดก็ได้
บริ ษัทจะต้ องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านันไว้
้
ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทอาจจะมอบหมายให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทก็ได้ และหากบริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทแล้ ว วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษั ทให้
เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

หน้ า 2 ของจานวน 10 หน้ า
ข้ อ 7. บริ ษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษัท หรื อนับแต่
วันที่บริ ษัทได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนในกรณี ที่บริ ษัทจาหน่ายหุ้นที่เหลือหรื อออกจาหน่ายหุ้นที่ออกใหม่
ภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัท
ข้ อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชารุ ด หรื อลบเลือนในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัททาการออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม
ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรื อถูกทาลาย ผู้ถือหุ้นจะต้ องนาหลักฐานการแจ้ งความต่อเจ้ าพนักงานตารวจ
หรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท
ในทังสองกรณี
้
บริ ษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยบริ ษัทอาจเรี ยก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้น เดิ มจากผู้ถือหุ้น นัน้ แต่ทงั ้ นีต้ ้ องไม่เกิ นกว่าอัตราที่ กฎหมาย
กาหนดไว้
ใบหุ้นที่สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชารุดซึง่ ได้ มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้ แล้ ว ให้ ถือว่าใบหุ้นเก่านันเป็
้ นอันยกเลิก
ข้ อ 9. บริ ษัทจะเป็ นเจ้ าของหุ้นหรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัทเองไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบังคับ ของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนและสิท ธิ ในการรับ เงิ นปั นผล
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ น ในกรณีที่บริ ษัทมีกาไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน

ทัง้ นี ้ หุ้นที่ บ ริ ษั ท ถื อ อยู่นนั ้ จะไม่นับ เป็ นองค์ ป ระชุม ในการประชุมผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ ไม่มี สิท ธิ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษั ท จะต้ องจ าหน่ า ยหุ้น ที่ ซื อ้ คื น ตามวรรคก่ อ น ภายในเวลาที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท
ไม่จาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ ว โดยวิธีตดั หุ้น
จดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื อ้ หุ้น คื น การจ าหน่า ยหุ้น และการตัด หุ้น ที่ ซื อ้ คื น ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 10. การซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่กรณีที่บริ ษัทมีสถานะเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื ้อหุ้นดังกล่าวมีจานวนไม่เกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของ
ทุนชาระแล้ ว ให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษัทในการอนุมตั ิการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าว

หน้ า 3 ของจานวน 10 หน้ า
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้ อ 11. หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมี
จานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท การโอนหุ้น
รายใดที่จะทาให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการ
โอนหุ้นบริ ษัทรายนันได้
้
ข้ อ 12. การโอนหุ้น ย่อ มมี ผลสมบูรณ์ เมื่ อ ผู้โอนได้ สลัก หลัง ใบหุ้น โดยระบุชื่อ ผู้รับ โอน และลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้โอน
กับผู้รับโอน และทาการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นจะใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยนั บุคคลภายนอก
ได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้ วเท่านัน้
เมื่อบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าการโอนหุ้นนันถู
้ กต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่
ผู้ยื่นคาร้ องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ให้
การโอนหุ้นเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 13. กรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ทาคาร้ องขอต่อบริ ษัทโดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้ อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนันพร้
้ อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรื อ
หลักฐานอื่นให้ แก่บริ ษัท ในการนี ้ หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันถู
้ กต้ องตามกฎหมายแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ และออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอนัน้
หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์
ข้ อ 14. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใดๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “หลัก ทรัพ ย์ ” ให้ หมายถึงหลัก ทรัพ ย์ ตามนิ ย ามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

หน้ า 4 ของจานวน 10 หน้ า
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผู้ถื อหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสีย งที่มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุค คลเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด

ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 18. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20
ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

ข้ อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ งให้ ยื่ น ใบลาออกต่ อ บริ ษั ท โดยการลาออกนัน้ จะมี ผลนับ แต่ วัน ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้
นันจะเหลื
้
อน้ อยกว่า สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 22. กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
จานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็
ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 24. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ องมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึ งจะครบองค์ ป ระชุม และให้ ป ระธานกรรมการท าหน้ าที่ เป็ นประธานในที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25. ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
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ข้ อ 26. ในการดาเนินกิจการบริ ษัท กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ข้ อ 27. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท ไม่ว่าเข้ าทาเพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการผู
้
้ นนั ้
ข้ อ 28. กรรมการต้ อ งแจ้ งให้ บ ริ ษั ท ทราบโดยไม่ชัก ช้ า ในกรณี ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เสีย ไม่ ว่า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม
ในสัญ ญาใดที่ บ ริ ษั ท ท าขึ น้ หรื อ ในกรณี ที่ จ านวนหุ้ นหรื อ หุ้ นกู้ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ก รรมก าร
ถืออยูม่ ีจานวนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ข้ อ 29. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ
ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ
เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนีใ้ ห้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอก
กล่า วนัด ประชุ ม ในหนัง สื อ พิ ม พ์ ก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า สาม (3) วัน เป็ นเวลาติ ด ต่ อ กัน ไม่ น้ อ ยกว่ า
สาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ ที่ จะใช้ เป็ นที่ ป ระชุม จะอยู่ในจังหวัดอัน เป็ นที่ ตัง้ สานัก งานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ ที่อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
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(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้ อ 37. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 38. บริ ษั ท ต้ อ งจัด ให้ มี ก ารท าและเก็ บ รั ก ษาสมุด บัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ต ามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อัน
เป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 39. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบบั
้
ญชี
ของผู้สอบบัญชี และ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้ อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
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ข้ อ 42. ผู้สอบบัญ ชี มีอานาจในการตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีมีอานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูก จ้ าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้ าที่ ใดๆ ของบริ ษั ท และตัวแทนของบริ ษั ท รวมทัง้ ให้ บุค คล
เหล่านันชี
้ ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวดที่ 8
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้ อ 44. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงิน ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่ในกรณี บริ ษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกาหนดให้ ห้ ุน
บุริมสิทธิได้ รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่า วให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันใน
้
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 45. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ ประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
หมวดที่ 9
บทเพิ่มเติม
ข้ อ 46. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มา หรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้ บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของ
บริ ษัทจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ใน
เรื่ องนันๆ
้ ด้ วย

หน้ า 10 ของจานวน 10 หน้ า
ข้ อ 47. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

