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ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
_________________________________________________
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึงบริ ษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้ กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้
ข้ อ 3. ข้ อความอื่นใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 4. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แล้ วแต่กรณี) ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 5. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ แต่ละหุ้นมีมลู ค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริ ษัทเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละหนึง่ (1) บาท
หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการได้ รับเงินจากการชาระบัญชีก่อนหุ้นสามัญ โดยได้ รับเงินคืนทุนค่าหุ้น
บุริมสิทธิ เมื่อเงินที่เหลือจากการชาระบัญชีมีจานวนไม่เกินจานวนของผลคูณของจานวนหุ้นบุริมสิทธิที่เหลืออยู่
ในเวลานันกั
้ บ 1.87 บาท บวกด้ วย ผลคูณของจานวนหุ้นบุริมสิทธิที่คงเหลืออยูใ่ นเวลานันกั
้ บ 1.30 บาท
บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิให้ มีกาหนดระยะเวลา 11 ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิชาระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิให้ แก่
บริ ษัทในครัง้ แรก เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ วให้ บรุ ิ มสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็ นอันสิ ้นสุดลงทันที โดยให้ มี
สิทธิเป็ นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้ แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิจะมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทให้ แปลงเป็ นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อบริ ษัท ตามที่บริ ษัท
กาหนดพร้ อมทังเวนคื
้
นใบหุ้น
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ข้ อ 6. ในการชาระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริ ษัทจะต้ องชาระเต็มมูลค่าหุ้น
เป็ นตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหม่
เพื่อชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชาระหนีแ้ ละโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามวรรคแรก ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ 7.

บริ ษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทกุ ชนิด ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดก็
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้ อ 8. ใบหุ้นทุกใบของบริ ษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้ อยหนึ่ง (1) คน โดยลงหรื อพิมพ์ลายมือ
ชื่อไว้ แต่ทงนี
ั ้ ้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ข้ อ 9.

การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรื อใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรื อนายทะเบียนหลั กทรัพย์ดงั กล่าว กรรมการ
หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้ วยตนเอง หรื อใช้ เครื่ องจักร ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อประทับ
โดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดก็ได้
บริ ษั ท จะต้ อ งเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้น และหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงรายการในทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้ น
ที่วา่ นันไว้
้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจจะมอบหมายให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทก็ได้ และหากบริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทแล้ ว วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ
บริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

ข้ อ 10. บริ ษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษัท หรื อ
นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วน กรณีที่เป็ นการจาหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียน
บริ ษัท
ข้ อ 11. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชารุ ด หรื อลบเลือนในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัททาการออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม
ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรื อถูกทาลาย ผู้ถือหุ้นจะต้ องนาหลักฐานการแจ้ งความต่อเจ้ าพนักงานตารวจ
หรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท
ในทัง้ 2 กรณี บริ ษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยบริ ษัทอาจเรี ยก
ค่าธรรมเนี ยมในการออกใบหุ้นใหม่ แทนใบหุ้น เดิมจากผู้ถื อหุ้นนัน้ แต่ทงั ้ นีต้ ้ องไม่เกิ นกว่าอัต ราที่กฎหมาย
กาหนดไว้
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ใบหุ้ นที่ สูญ หาย ลบเลื อ น หรื อ ช ารุ ด ซึ่ ง ได้ มี ก ารออกใบหุ้ นใหม่ แ ทนให้ แล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ใบหุ้ นเก่ า นัน้ เป็ น
อันยกเลิก
ข้ อ 12. ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้น หรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงินเมื่อบริ ษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื ้อ
หุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน

ในการซื ้อหุ้นคืนตามข้ อ (1) และ (2) ให้ สามารถทาได้ โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการ
ซื ้อหุ้นคืนในแต่ละคราวที่จานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการมีอานาจใน
การอนุมตั ิการซื ้อหุ้นคืนได้
ทัง้ นี ้ หุ้นที่บ ริ ษั ทถื อ อยู่นนั ้ จะไม่นับ เป็ นองค์ ป ระชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ไม่มี สิท ธิ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทจะต้ องจาหน่ายหุ้นที่ซือ้ คืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่บริ ษัทมิได้
จาหน่ายหุ้นที่ซื ้อมาหรื อจาหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ วโดยวิธี
ตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื ้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้ อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และทาการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นจะใช้ ยนั บริ ษัทได้ ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ ในสมุดทะเบียน
หุ้นแล้ ว และสามารถใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ ในสมุดทะเบียน
หุ้นแล้ วเท่านัน้
เมื่ อ บริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า การโอนหุ้น ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ให้ บริ ษั ท ลงทะเบี ย นการโอนหุ้ นดัง กล่ า ว
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอดังกล่าว หากการโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องหรื อไม่สมบูรณ์ ให้ บริ ษัท
แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน
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หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยแล้ ว
การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 14. กรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ทาคาร้ องขอต่อบริ ษัทโดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของ
ผู้รับโอนหุ้น และต้ องมีพยานอย่างน้ อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้ อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรื อหลักฐานอื่น
(ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทาลาย) ให้ แก่บริ ษัท ในการนี ้ หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนนันถู
้ กต้ องตามกฎหมาย
ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่ได้ รับคาร้ องขอนัน้
หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์
ข้ อ 15. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรั พย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ก็ ตามให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนไว้ ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “หลักทรัพย์” ให้ หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยจะต้ องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูไ่ ม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
กรรมการอิสระตามวรรคหนึง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ โดยกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 17. โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้ วยเสียงข้ างมาก คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการหรื
้
อบุคคลอื่น ใด
จานวนไม่เกินกว่าห้ า (5) คน ให้ เป็ นคณะจัดการ และให้ เลือกกรรมการคนหนึ่งจากคณะจัดการเป็ นประธาน
คณะจัดการ โดยคณะจัดการมีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการบริ ษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 18. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ

(ข)

ในการเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้ การลงคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นรายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกัน แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็ นสมควร แต่ในการ
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ออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สทิ ธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(ก) แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(ค)

การออกเสีย งลงคะแนน เพื่ อการเลือกตัง้ กรรมการจะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสีย งส่ว นใหญ่ หากมี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง

ข้ อ 19. กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทงนี
ั ้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึ่งใน
สาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ให้ กรรมการตกลงเห็นชอบร่ วมกันเกี่ยวกับลาดับในการพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการตามวิธีการดังได้ กล่าวไว้ ใน
วรรคข้ างต้ น
ข้ อ 20. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก)

ตาย

(ข)

ลาออก

(ค)

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 22 และ

(จ)

ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก

ข้ อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับตังแต่
้ วนั ที่ใบลา
ออกนันไปถึ
้ งบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 22. ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อาจลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดออกจากต าแหน่ ง ก่ อ นถึ ง คราวออกตามวาระก็ ไ ด้ ด้ ว ยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ที่จะออกเสียง โดยมี
จานวนหุ้นนับรวมกันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 23. ในกรณีที่ตาแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทนเท่านัน้
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มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 24. กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 25. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ
หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมี
สิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของ
บริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 26. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น สมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นรองประธานกรรมการก็ ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ให้ วาระการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและรองประธานมีระยะเวลาหนึง่ ปี
ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้ องมีกรรมการมาร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนันหรื
้ อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ข้ าดของที่ป ระชุมคณะกรรมการให้ ถือเสีย งข้ างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่ง เสียงในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 28. ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังต่อไปนี ้ (รวมกันเรี ยกว่า “เรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ”) จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ หรื อการ
พิจารณากาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท
(ก)

การกู้ยืมเงิ นใด ๆ ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในวงเงิน เกินห้ าสิบล้ าน (50,000,000) บาท หรื อ
จ านวนเงิ น ที่ เ ท่า กัน ในสกุลเงิ น อื่ น เว้ น แต่ ใ นส่ว นของหนี ท้ ี่ เ กิ ด ขึน้ โดยเป็ นไปตามหรื อ ได้ ร วมอยู่ใ น
งบประมาณประจาปี ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
ครัง้ คราว
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(ข)

การให้ ก้ ูเงินของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อการที่บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ให้ หลักประกัน การ
ชดใช้ ค่าเสียหาย การค ้าประกัน หนังสือรับรองการให้ ความสนับสนุน (letter of comfort) หรื อคามัน่ ใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน เพื่อประโยชน์ของบุคคลใด ๆ เว้ นแต่ตามที่อนุญาตให้ กระทาได้ ตามสัญญาหลัก
ในการปรับโครงสร้ างหนี ้ (Master Restructuring Agreement) และแผนฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท เอ็น.ที.เอส.
สตีลกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อตามที่ได้ รวมไว้ ในงบประมาณประจาปี ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว

(ค)

การลงทุนใด ๆ ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในวงเงินเกินกว่าห้ าสิบล้ าน (50,000,000) บาท หรื อ
จ านวนเงิ น ที่ เ ท่ า กัน ในสกุลเงิ น อื่ น ซึ่ง มิ ได้ ร วมอยู่ใ นงบประมาณประจ าปี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบ และแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว

(ง)

การขาย หรื อโอนโดยบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อให้ เช่า หรื อให้ อนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรื อ
สินทรัพย์ใด ๆ ที่มีมลู ค่าทางบัญชีเกินห้ าสิบล้ าน (50,000,000) บาท หรื อจานวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงิน
อื่น ซึง่ มิได้ รวมอยูใ่ นงบประมาณประจาปี ที่เกี่ยวข้ องที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
แก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว เว้ นแต่ในการประกอบกิจการตามปกติ

(จ)

การให้ ความเห็นชอบงบประมาณประจาปี และการแก้ ไขเพิ่มเติมงบประมาณประจาปี ดังกล่าวของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย

(ฉ)

ธุรกรรมใด ๆ โดยบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งมิได้ เป็ นการประกอบกิจการตามปกติ หรื อมิได้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดในทางการค้ าปกติ กับ (1) กรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่บริ หารที่มีอานาจบริ หารจัดการของ
บริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย (2) ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้ อยละสิบ (10) (3) บุคคลที่
เกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นที่เข้ าลักษณะตามที่กล่าวถึงในข้ อย่อย (2) ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้ องนันอยู
้ ่ภายใต้ ความ
ควบคุมของผู้ถือหุ้นรายนัน้ และ (4) บริ ษัทใด ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าลักษณะตามที่กล่าวถึงในข้ อย่อย (2) เป็ น
กรรมการ หรื อเจ้ า หน้ า ที่บริ หารที่มีอ านาจบริ หารจัด การ (แต่ละรายเรี ย กว่า “ธุ รกรรมกั บบุ ค คลที่
เกี่ยวข้ องกัน”)

(ช)

การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในนโยบายทางการบัญชีของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย และการอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี รวม หรื องบการเงินประจาปี เดี่ยวก็ตาม และงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท
ย่อย และ

(ซ)

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในลักษณะการประกอบธุรกิจของตน หรื อการเลิกประกอบธุรกิ จใด ๆ ของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย

ข้ อ 29. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนที่จะต้ องรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริ ษัท ซึง่ ต้ องแจ้ งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ข้ อ 30. กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 31. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีลกั ษณะอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการผู
้
้ นนั ้
ข้ อ 32. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียในสัญญาใดที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อใน
กรณีที่จานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยูใ่ นบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ข้ อ 33. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้
ข้ อ 34. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการหนึ่งในสองคนนันจะต้
้
องดารงตาแหน่งประธานคณะจัดการ หรื อกรรมการผู้จั ดการใหญ่
ของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ แล้ วนี ้ จะเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ รวมทังหมด
้
หรื อจานวน
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมดสามารถเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ
เมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่า ว
โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลา
สาม (3) วัน
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ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดก็ตามแล้ วแต่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดรวมกั
้
น และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่
และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลัง
นี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(ก)

การขายหรื อจาหน่ายจ่ายโอนซึง่ กิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การตกลง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อ
หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ที่อาจกระทาได้ ตามกฎหมาย

(ช)

การเลิกบริ ษัท และ
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(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการและก
้
าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้ อ 41. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 เมษายน และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
ข้ อ 42. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนเอกสารการสอบบัญชีตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อัน
เป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทโดยเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อให้ ที่ประชุมอนุมตั ิและคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบ
บัญชีทาการตรวจสอบงบดุล และงบกาไรขาดทุน ให้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองแล้ ว พร้ อมทังรายงานการสอบบั
้
ญชีของผู้สอบบัญชี
และ

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้ อ 45. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลใด ๆ
ให้ จ่ายเงินปั นผลตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

หน้ า 11 ของจานวน 11 หน้ า

การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้ แจ้ ง เป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปั นผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน
ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีมีอานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังสามารถให้
้
บุคคลเหล่านันชี
้ ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องเข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวดที่ 8
บทเพิ่มเติม
ข้ อ 50. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้
ข้ อ 51. สิทธิในการใช้ ชื่อ “ทาทา” เป็ นสิทธิที่ได้ รับอนุญาตจาก ทาทา ซันส์ ลิมิเต็ด รวมทังค่
้ าความนิยมต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
เป็ นของ ทาทา ซันส์ ลิมิเต็ด
ข้ อ 52. บริ ษัทจะใช้ ชื่อ “ทาทา” และ/หรื อยี่ห้อ และ/หรื อเครื่ องหมาย “ทาทา” ได้ ตราบเท่าที่ยงั คงได้ รับการอนุญาตจาก
ทาทา ซันส์ ลิมิเต็ด และกลุม่ ทาทายังคงถือหุ้นในบริ ษัทตามสัดส่วนที่เห็นชอบโดยกลุม่ ทาทา
ข้ อ 53. บริ ษัทจะนาคาว่า “ทาทา” ออกจากชื่อบริ ษัทและชื่อยี่ห้อที่ปรากฏในสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัททันทีที่ กลุ่ม
ทาทา ออกจากธุรกิจหรื อเลิกการเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

