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ข้อบังคับบริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ำกดั (มหำชน) 
เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถอืหุน้ และกำรออกเสียงลงคะแนน 

 

 
ขอ้ 16 ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม  (1/3) ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออกส่วน
ปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต  าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 26 คณะกรรมการของบริษัท มีสิทธิไดร้บัเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี  เช่น เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง  
เงินบ าเหน็จ เงินโบนสั เป็นตน้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บัหรือไดร้บั
ชดใชค้ืนในบรรดาคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการปฏิบตัหินา้ท่ีของตนในฐานะกรรมการของบรษิัท 

ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวสิามญั  

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เ ป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผู้
ถือหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อ
หุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิด
ขอบคา่ใขจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรหา้ครง้ใดมีจ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับฉบับนี ้ผู้ถือหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้แก่บรษิัท 

ขอ้ 33 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเรื่องที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ในกรณีท่ีจดัการประชมุทางอิเล็กทรอนิกส ์การส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

สถานท่ีในการประชุมอาจก าหนดเป็นสถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงก็ได ้ทัง้นีภ้ายในราชอาณาจกัร 
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ขอ้ 34 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบั
ไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และใหส้่ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดใหจ้ัดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การ
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 35 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืนซึง่บรรลุนิตภิาวะเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด  ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 36 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ในการลงคะแนนเสียงใหน้ับผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง  (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง
และใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัแก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบหรือเลิกบรษิัท 

ขอ้ 37 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถงึกิจการของบรษิัทท่ีไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 
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ขอ้ 42 หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็ว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็น
หนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 43 นอกจากเงินส ารองท่ีกฎหมายก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัสรรเงินส ารองประเภทอ่ืน
ไดอี้กตามที่เหน็สมควร 


