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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

_________________________________________________ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึงบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้

ข้อ  3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(แล้วแตก่รณี) ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ข้อ  5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ แต่ละหุ้นมีมลูค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 
โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละหนึง่ (1) บาท 

  หุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามญัในการได้รับเงินจากการช าระบญัชีก่อนหุ้นสามญั โดยได้รับเงินคืนทนุค่าหุ้น
บริุมสทิธิ เมื่อเงินท่ีเหลอืจากการช าระบญัชีมีจ านวนไม่เกินจ านวนของผลคณูของจ านวนหุ้นบริุมสิทธิที่เหลืออยู่
ในเวลานัน้กบั 1.87 บาท บวกด้วย ผลคณูของจ านวนหุ้นบริุมสทิธิที่คงเหลอือยูใ่นเวลานัน้กบั 1.30 บาท  

  บริุมสทิธิของหุ้นบริุมสทิธิให้มีก าหนดระยะเวลา 11 ปี นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิช าระเงินค่าหุ้นบริุมสิทธิให้แก่
บริษัทในครัง้แรก เมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแล้วให้บริุมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอนัสิน้สดุลงทนัที โดยให้มี
สทิธิเป็นอยา่งเดียวกบัหุ้นสามญั และให้แปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 

  หุ้นบริุมสทิธิจะมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีงเหมือนกบัหุ้นสามญั 

  หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทให้แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ โดยผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิยื่นค าขอแปลงหุ้นต่อบริษัท ตามที่บริษัท
ก าหนดพร้อมทัง้เวนคืนใบหุ้น 
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ข้อ  6. ในการช าระคา่หุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ หุ้นแตล่ะหุ้นของบริษัทจะต้องช าระเต็มมลูค่าหุ้น
เป็นตวัเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงิน ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม ่
เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ โดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  การออกหุ้นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 7.   บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู้ทกุชนิด ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื่นใดก็
ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

ข้อ 8. ใบหุ้นทกุใบของบริษัทจะระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน โดยลงหรือพิมพ์ลายมือ
ช่ือไว้ แตท่ัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 

ข้อ 9. การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงักล่าว กรรมการ
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจกัร ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบั
โดยวิธีการอื่นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

  บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหุ้ นและหลักฐานที่เ ก่ียวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
ที่วา่นัน้ไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของ
บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ก าหนด 

ข้อ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ
นบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วน กรณีที่เป็นการจ าหนา่ยหุ้นท่ีออกใหม่ภายหลงัการจดทะเบียน
บริษัท 

ข้อ 11. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบบัใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

         ในกรณีที่ใบหุ้นฉบบัใดสญูหายหรือถกูท าลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าหลกัฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนกังานต ารวจ 
หรือหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

  ในทัง้ 2 กรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนัน้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 
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  ใบหุ้ นที่สูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้ นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้ นเก่านัน้เป็น  
อนัยกเลกิ 

ข้อ 12. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทเก่ียวกบัสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้
หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ในการซือ้หุ้นคืนตามข้อ (1) และ (2) ให้สามารถท าได้โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการ
ซือ้หุ้นคืนในแตล่ะคราวที่จ านวนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ให้คณะกรรมการมีอ านาจใน
การอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนได้ 

 ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

 บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนตามวรรคหนึ่ง ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทมิได้
จ าหนา่ยหุ้นท่ีซือ้มาหรือจ าหนา่ยไมห่มดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทนุท่ีช าระแล้วโดยวิธี
ตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นท่ีจ าหนา่ยไมไ่ด้ 

 การซือ้หุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตดัหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวดที่ 3 
การโอนหุ้น 

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบช่ืุอผู้ รับโอน และลงลายมือช่ือของผู้ โอนกับ  
ผู้ รับโอน และท าการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 

  การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียน
หุ้นแล้ว และสามารถใช้ยนับคุคลภายนอกได้ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียน
หุ้นแล้วเทา่นัน้ 

  เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้ นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้ นดังกล่าว  
ภายในสบิสี ่(14) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับค าร้องขอดงักลา่ว หากการโอนหุ้นนัน้ไม่ถกูต้องหรือไม่สมบรูณ์ ให้บริษัท
แจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั 
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  หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. กรณีที่ผู้ รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม ่ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของ 
ผู้ รับโอนหุ้น และต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุ้นเดิมหรือหลกัฐานอื่น 
(ในกรณีที่ใบหุ้นสญูหายหรือถกูท าลาย) ให้แก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นวา่การโอนนัน้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีได้รับค าร้องขอนัน้ 

หมวดที่ 4 
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ 

ข้อ 15. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  การโอนหลกัทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  ค าวา่ “หลกัทรัพย์” ให้หมายถึงหลกัทรัพย์ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยจะต้องมีกรรมการ
อิสระรวมอยูไ่ม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่
ในประเทศไทย 

  กรรมการอิสระตามวรรคหนึง่ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 17. โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการด้วยเสียงข้างมาก คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการหรือบุคคลอื่น ใด
จ านวนไม่เกินกว่าห้า (5) คน ให้เป็นคณะจดัการ และให้เลือกกรรมการคนหนึ่งจากคณะจัดการเป็นประธาน
คณะจดัการ โดยคณะจดัการมีอ านาจหน้าที่ควบคมุดแูลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 18. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีงตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(ข) ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นรายบคุคล หรือหลายคนในคราวเดียวกนั แล้วแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการ



หน้า 5 ของจ านวน 11 หน้า 

 

ออกเสยีงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้สทิธิตามคะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) แต่
จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค) การออกเสียงลงคะแนน เพื่อการเลือกตัง้กรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชมุมีเสยีงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีง 

ข้อ 19. กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกนักบัหนึ่งใน
สาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

 ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเก่ียวกบัล าดบัในการพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวิธีการดงัได้กลา่วไว้ใน
วรรคข้างต้น 

ข้อ  20. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ง) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ 

(จ) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัตัง้แต่วนัที่ใบลา
ออกนัน้ไปถึงบริษัท 

  กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดงักลา่วให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัแล้วได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 23. ในกรณีที่ต าแหนง่ในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทนเทา่นัน้ 
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  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ข้อ 24. กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมี
สทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ให้วาระการด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและรองประธานมีระยะเวลาหนึง่ปี 

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้ 
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุนัน้หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานที่ประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 28. ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งดงัต่อไปนี ้    (รวมกนัเรียกว่า “เร่ืองที่เป็นสาระส าคัญ”) จะต้องได้รับการอนมุตัิ หรือการ
พิจารณาก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

(ก) การกู้ ยืมเงินใด ๆ ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวงเงินเกินห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือ
จ านวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น เว้นแต่ในส่วนของหนีท้ี่เกิดขึน้โดยเป็นไปตามหรือได้รวมอยู่ใน
งบประมาณประจ าปีที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมเป็น  
ครัง้คราว 
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(ข) การให้กู้ เงินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้หลกัประกัน การ 
ชดใช้ค่าเสียหาย การค า้ประกนั หนงัสือรับรองการให้ความสนบัสนนุ (letter of comfort) หรือค ามัน่ใน
ลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั เพื่อประโยชน์ของบคุคลใด ๆ เว้นแตต่ามที่อนญุาตให้กระท าได้ตามสญัญาหลกั
ในการปรับโครงสร้างหนี ้(Master Restructuring Agreement) และแผนฟืน้ฟูกิจการของบริษัท เอ็น.ที.เอส. 
สตีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือตามที่ได้รวมไว้ในงบประมาณประจ าปีที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว 

(ค) การลงทุนใด ๆ ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในวงเงินเกินกว่าห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือ
จ านวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินอื่น ซึ่งมิได้รวมอยู่ในงบประมาณประจ าปีที่เก่ียวข้องที่ได้รับความ  
เห็นชอบ และแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว 

(ง) การขาย หรือโอนโดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือให้เช่า หรือให้อนญุาตใด ๆ เก่ียวกบัทรัพย์สิน หรือ
สนิทรัพย์ใด ๆ ที่มีมลูคา่ทางบญัชีเกินห้าสิบล้าน (50,000,000) บาท หรือจ านวนเงินที่เท่ากนัในสกุลเงิน
อื่น ซึง่มิได้รวมอยูใ่นงบประมาณประจ าปีที่เก่ียวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว เว้นแตใ่นการประกอบกิจการตามปกติ 

(จ) การให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปี และการแก้ไขเพิ่มเติมงบประมาณประจ าปีดงักลา่วของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ย 

(ฉ) ธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ หรือมิได้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในทางการค้าปกติ กบั (1) กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอ านาจบริหารจดัการของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (2) ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีสดัสว่นการถือหุ้นมากกว่าร้อยละสิบ (10) (3) บคุคลที่
เก่ียวข้องของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าลกัษณะตามที่กลา่วถึงในข้อย่อย (2) ซึ่งบคุคลที่เก่ียวข้องนัน้อยู่ภายใต้ความ
ควบคมุของผู้ ถือหุ้นรายนัน้ และ (4) บริษัทใด ๆ ที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าลกัษณะตามที่กลา่วถึงในข้อย่อย (2) เป็น
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารที่มีอ านาจบริหารจัดการ (แต่ละรายเรียกว่า “ธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน”) 

(ช) การเปลีย่นแปลงใด ๆ ในนโยบายทางการบญัชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และการอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปีรวม หรืองบการเงินประจ าปีเดี่ยวก็ตาม และงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ /หรือบริษัท
ยอ่ย และ 

(ซ) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในลกัษณะการประกอบธุรกิจของตน หรือการเลิกประกอบธุรกิจใด ๆ ของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนถึงวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นท่ีจะต้องรักษาสทิธิและประโยชน์
ของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 30. กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีลกัษณะอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับ  
กิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้ 

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า ในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้เสียในสญัญาใดที่บริษัทท าขึน้ หรือใน
กรณีที่จ านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการท่ีมีอยูใ่นบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึน้หรือลดลง 

ข้อ 33. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้  

ข้อ 34. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท ทัง้นี ้กรรมการหนึ่งในสองคนนัน้จะต้องด ารงต าแหน่งประธานคณะจดัการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของบริษัท 

  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วไว้แล้วนี ้จะเรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

  ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้รวมทัง้หมด หรือจ านวน 
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมดสามารถเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ ว 
โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลง
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั โดยลงติดต่อกนัเป็นเวลา
สาม (3) วนั  
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  ทัง้นี ้สถานท่ีที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดรวมกนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม ่
และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงั
นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 39. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

(ก) การขายหรือจ าหนา่ยจ่ายโอนซึง่กิจการทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด
หรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวม
กิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น หรือ
หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื่นใด ท่ีอาจกระท าได้ตามกฎหมาย 

(ช) การเลกิบริษัท และ 
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(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 40. กิจการท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ข้อ 41. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 เมษายน และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 มีนาคมของทกุปี 

ข้อ 42. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาสมดุบญัชี ตลอดจนเอกสารการสอบบญัชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนั
เป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทโดยเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อให้ที่ประชุมอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบ
บญัชีท าการตรวจสอบงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว พร้อมทัง้รายงานการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงิน
ปันผลใด ๆ 

  ให้จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
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การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 46. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจด
ทะเบียน 

ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้สามารถให้
บคุคลเหลา่นัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชี ก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

ข้อ 51.  สทิธิในการใช้ช่ือ “ทาทา” เป็นสิทธิที่ได้รับอนญุาตจาก ทาทา ซนัส์ ลิมิเต็ด รวมทัง้ค่าความนิยมต่างๆ ที่เกิดขึน้
เป็นของ ทาทา ซนัส์ ลมิิเต็ด 

ข้อ 52.  บริษัทจะใช้ช่ือ “ทาทา” และ/หรือยี่ห้อ และ/หรือเคร่ืองหมาย “ทาทา” ได้ตราบเท่าที่ยงัคงได้รับการอนญุาตจาก 
ทาทา ซนัส์ ลมิิเต็ด และกลุม่ทาทายงัคงถือหุ้นในบริษัทตามสดัสว่นท่ีเห็นชอบโดยกลุม่ทาทา 

ข้อ 53.  บริษัทจะน าค าว่า “ทาทา” ออกจากช่ือบริษัทและช่ือยี่ห้อที่ปรากฏในสินค้าหรือบริการของบริษัททนัทีที่ กลุ่ม  
ทาทา ออกจากธุรกิจหรือเลกิการเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 


