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ข้อบงัคับ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น) 

ของ 
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) 
_________________________________ 

ข้อบงัคับท่ัวไปเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 
   ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
   การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชน
จ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ

หรือบคุคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 ขอ้  38.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

   ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
   การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ บางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 ขอ้ 54. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการ  ตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการและเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 
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ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 2, 3, 6, 7 
 ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
   (2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
   (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
   (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 (6)  กิจการอื่น ๆ 

 

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  
 ขอ้ 53. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี  
 ขอ้ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ  กรณีท่ีมี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
   การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู ้ถือหุ้น  และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น ทาง
หนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึง และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน 1 เดือน นบัแต่มีมติเช่นว่านั้น 
 ขอ้ 48. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดงักล่าว  คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุส ารองอื่นตามท่ี
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัดว้ยก็ได ้
 

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณา 
วาระท่ี 4, 5 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท, แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธ ิ ข้อ 4 ของบริษัท และการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 ขอ้  41.  บริษทัอาจเพ่ิมทนุของบริษทัไดด้ว้ยการออกหุ้นใหม่ โดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ้  42.  บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และอาจจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุ้นตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุ้นแตล่ะคนมีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้
โดยเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
  

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
 ขอ้ 56. ผูส้อบบญัชีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได ้
 ขอ้ 57. ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 
 

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ขอ้ 14. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจารณา
เลือกตั้ง และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ 
และต าแหน่งอืน่ตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ไดแ้ละกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 
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 ขอ้ 15. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
   (1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 17. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั  ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป  ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
   กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
   บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ี
ตนแทน 
   มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่
 ขอ้ 29. ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นๆ 
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุม ทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แต่งตั้ง 
 

ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี   
 ขอ้ 16. บ าเหนจ็กรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะก าหนด 
 
ข้อบงัคับประกอบการพจิารณาวาระที่ 9 พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับบริษัท 

ขอ้ 3. การเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขใด ๆ ในขอ้บงัคบัน้ีก็ดี หรือในขอ้ก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระท าไดก็้แต่โดยมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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