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ขอบังคับ
ของ
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

1.
2.
3.
4.

ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
คําวา “กฎหมาย” ในขอบังคับนี้หมายถึง กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด

หมวดที่ 2 การออกหุนและการโอนหุน
ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาเทากัน บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หรือหุน กูที่อาจแปลง
สภาพเปนหุนสามัญ และหลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 6. ผูถือหุนของบริษัทตองเปนบุคคลสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งไมต่ํากวารอยละหาสิบเอ็ด (51) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ขอ 7. ถาบุคคลตั้งแตสอง (2) คนขึ้นไปจองหุนหรือถือหุน หุน เดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้น
ตองรับผิดรวมกันในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวน
นั้นแตเพียงคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
ทั้งนี้ โดยตองทํา
หลักฐานเปนหนังสือมอบใหแกบริษัทหรือนายทะเบียนหุน ในกรณีที่ไมปรากฏการแตงตั้งดังกลาว ให
สันนิษฐานไวกอนวา บุคคลซึ่งมีชื่ออยูในใบจองหุนหรือใบหุนในลําดับแรก เปนผูใชสิทธิในฐานะเปน
ผูจองหุนหรือผูถ ือหุนแตผูเดียวจนกวาจะไดสงหลักฐานการแตงตั้งใหบริษัท
ขอ 8. บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายในสอง (2) เดือน
นับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษัท หรือนับแตวันที่ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวน ในกรณีจําหนายหุนที่เหลือหรือจําหนายหุนที่
ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะไมออกใบหุนใหแกบุคคลใดจนกวาจะมีการจดทะเบียน
เพิ่มทุน และบุคคลนั้นไดชําระคาหุนครบถวนแลว
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ขอ 9. ผูถือหุนทุกคนจะไดรับใบหุนสําหรับหุนหนึง่ (1) ฉบับ รวมหุนทั้งสิ้นที่ถืออยู หรือจะแบงเปนหลายฉบับ
ก็ได ใบหุนทุกฉบับจะตองแสดงชื่อของบริษัท เลขทะเบียนบริษัท
และวันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษัท ชนิด มูลคา เลขที่ใบหุนและจํานวนหุน ชื่อผูถอื หุน วันเดือนปที่ออกใบหุน และ
รายการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมตลอดจนลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไวอยางนอยหนึ่ง
(1) คน และประทับตราสําคัญของบริษัท แตกรรมการจะแตงตั้งหรือมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อแทน ในกรณีเชนนี้ใบหุนของ
บริษัทไมตองประทับตราสําคัญของบริษัทก็ได
ขอ 10. ใบหุนฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหม
ใหแกผูถอื หุน โดยบริษัทจะจัดทําหรือออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีใบหุนสูญหาย หรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบริษัท กรณีใบหุนลบเลือนหรือชํารุด ผูถือหุนตอง
เวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท
ขอ 11. บริษัทอาจเรียกคาธรรมเนียมในการออกใบหุน ใหมแทนใบหุนที่สูญหาย ถูกทําลาย ลบเลือน หรือ
ชํารุดไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
ขอ 12. ในกรณีที่บริษัทจะเสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว
ผูจองหุนจะตองสงใชจํานวนเงิน
ที่สูงกวามูลคาหุนพรอมกับเงินคาหุน
ขอ 13. ในกรณีที่ผูถือหุนของบริษัทตายหรือลมละลายอันเปนเหตุใหบุคคลใดมีสิทธิในหุนนั้น ถาบุคคลนั้นได
นําหลักฐานที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงตอบริษัทครบถวนแลว ใหบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุน
ใหใหม ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหลักฐานครบถวน
ขอ 14. หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุน คืนจากผูถือหุน ที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน
ซึ่งแกไข
ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปนผลซึ่ง
ผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุน คืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน
และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน
หุนที่บริษัทถืออยูนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน
รวมทั้งไมมีสทิ ธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล
การซื้อหุนของบริษัทคืน ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่บริษัทซื้อ
หุนคืนในจํานวนไมเกินกวารอยละ สิบ (10) ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
การซื้อหุนของบริษัทคืน
การจําหนายหุน ที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืน บริษัทตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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ขอ 15. หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมขี อจํากัด เวนแตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) การโอนหุนนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย หรือ
(2) การโอนหุนนั้นเปนเหตุให สัดสวนการถือหุนของบริษทั โดยบุคคลสัญชาติไทยนอยกวารอยละ
หาสิบเอ็ด (51) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือเปนเหตุใหสัดสวนจํานวนผูถ ือหุนที่มี
สัญชาติไทย นอยกวารอยละหาสิบเอ็ด (51) ของจํานวนผูถอื หุนทั้งหมด
ขอ 16. การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อผูโ อนกับ
ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน
การโอนหุนนั้นจะใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารอง
ขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษทั ลงทะเบียนการโอนหุนแลว
ในการนี้หากบริษทั เห็นวาการโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคํารองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถกู ตองสมบูรณ
ใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ด (7) วัน
เมื่อหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือผูมี
ในกรณีผูรับโอนเปนผูเยาว
ใหมีคํายินยอมเปนหนังสือของผูแทนโดยชอบธรรม
อํานาจปกครองของผูเยาวนั้นดวย
ขอ 17. กรณีผูรับโอนหุนประสงคจะไดรับใบหุนใหม
ใหรองขอตอบริษัทโดยทําเปนหนังสือลงลายมือชือ่
ของผูรับโอนหุน และมีพยานหนึ่ง (1) คนเปนอยางนอยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้
พรอมทัง้
เวนคืนใบหุนเดิมหรือหลักฐานอื่นใหแกบริษัท เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนถูกตองตามกฎหมาย ให
บริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุนใหใหมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต
วันไดรับคํารองขอ

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ขอ 18. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง(1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เปนรองประธานกรรมการก็ได
รองประธาน
กรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
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ขอ 19. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ตอหนาที่
ขอ 20. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถอื หุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตัง้ ในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหประธานเปนผูออกเสียงชีข้ าด
ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง
กรรมการซึง่ พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอ 22. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือขอบังคับนี้
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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ขอ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง
ใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
ขอ 24. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการ
ที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว
จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ขอ 25. ที่ประชุมผูถือหุน
อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถอื หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 26. ตําแหนงกรรมการแมจะวางไป แตกรรมการที่มีตัวอยูยอ มทํากิจการได เวนแตกรรมการจะลดนอย
กวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมตามขอ 27. กรรมการที่มีตัวอยูยอ มทํากิจการไดเฉพาะแตเรื่องการจัด
ใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงทั้งหมดเทานั้น
ขอ 27. ในการประชุมกรรมการ
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดสว นเสียใน
เรื่องใด ไมมสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
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ขอ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ
ใหประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย สง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธอี ื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็ว
กวานั้นก็ได
สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท
หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
ขอ 29. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและ
มติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน หรือ
ลูกจางของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได หรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ
บุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
ขอ 30. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงให
ที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ขอ 31. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(1) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชีโดยระบุ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูสัญญา และสวนไดเสียของกรรมการในสัญญา
นั้น (ถามี)
(2) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ
โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
ขอ 32. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ์และ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท เชน เงินเดือน
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน
คาพาหนะ
ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษทั
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หมวดที่ 4 การประชุมผูถอื หุน
ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแต
วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถอื หุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับ
หนังสือจากผูถ อื หุน
ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา
เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพตดิ ตอกันสาม (3)
วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท
หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
ขอ 35. คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุน
พรอมกับหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําป
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถอื หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกัน
ไมนอยกวาหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตกฎหมาย
จะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
ขอ 37. การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถอื หุน ซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวใน ขอ 36. หากวาการประชุมผูถือหุนนัน้ ไดเรียกนัด
เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป
ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียก
ประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ก็ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอ ย
กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
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ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือก
ผูถือหุนคนหนึง่ เปนประธานในที่ประชุม
ขอ 39. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุม
ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
(2/3) ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึง่ มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนด
ไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถอื หุนไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ให
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอน
วันประชุมดวย
ขอ 40. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน
ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุนชนิดใด
คราวใด
ขอ 41. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตน
ก็ได
และผูรับมอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือผูที่ประธาน
คณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะตองทํา
ตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ
ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียง
ชี้ขาด
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ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ใหนับหนึ่ง (1) หุนเปนหนึ่ง (1) เสียง
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุนกูของบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท
ขอ 44. การประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณากิจการเหลานี้ คือ
(1) รายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 45. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
ขอ 46. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี
ตามกฎหมายวาดวยการนัน้
และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเปน
รอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 47. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
นั้น คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
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ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
พรอมกับ
รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
และรายงานประจําปของคณะกรรมการใหกับผูถือหุน
พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
ขอ 49. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูด ํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
ขอ 50. ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถอื หุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขา
รับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 51. ผูสอบบัญชีควรไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ 52. ถาผูสอบบัญชีวางลง ใหคณะกรรมการนัดเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อใหเลือกตั้งขึ้นใหม
ขอ 53. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้ง
ใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัท
ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน
ใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแก
ผูสอบบัญชีดวย

หมวดที่ 6 เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 55. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหแบงเงินปนผล
ขอ 56. การจายเงินปนผล ใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทา ๆ กัน
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ
ลงมติแลวแตกรณี
ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถอื หุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงิน
ปนผลนั้นในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันดวย
ขอ 57. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมคราวตอไป
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ขอ 58. บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย
และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน
ขอ 59. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได
โดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น
โดยหุนที่ออกใหมในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุน
ตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอื่น ไมวา
ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมของผูถือหุน
ขอ 60. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลว
โดยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลง
หรือลดจํานวนหุนใหนอยลง หรือตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนายไมได หรือยังมิไดจําหนายได แตจะลดลง
ใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได
ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตาม ขอ 58. แลว ยังมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได
การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง เปนจํานวนเทาใด และดวยวิธี
การอยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม
ขอ 61. บรรดาระเบียบหรือคําอนุมัติที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดกําหนด
หรืออนุมัติใหแกคณะกรรมการไวกอ นวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
และเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ก็ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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ขอ 62. ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้

ตราดวงที่ 1

ตราดวงที่ 2

ตราดวงที่หนึ่ง

ใชในการทํานิติกรรมทุกประเภท ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจตามหนังสือ
รับรองของบริษัท
ตราดวงที่สอง
ใชในการติดตอกับกรมการคาตางประเทศ ซึ่งลงนามโดยผูรับมอบอํานาจ
ของบริษัท
ขอ 63. ขอบังคับนี้ หากมีสิ่งจําเปนหรือสมควรจะแกไขเปลี่ยนแปลง ก็ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดการ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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