
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 9 
 

ขอ้บงัคบัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้บงัคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

 

ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดน้ันตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูคุ้ณสมบตัิตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ

อย่างเดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เวน้แจะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมี

มติแต่งตั้ง 

  ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหน้าท่ีใหเ้ป็นตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท 

  ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย

ออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษัทท าข้ึนระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวน

ทั้งหมดท่ีเพ่ิมขั้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

 

ขอ้ 12. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

 (2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

 (3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจับ

สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็

ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้ับเลือกตั้งเป็น

กรรมการในอนัท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท 
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ขอ้ 15. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5)  ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

 

ขอ้16. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา

ออกถึงบริษัท  

  กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได  ้

 

ขอ้ 17. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ

เลือกบุคคลคนหน่ึงซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 
จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 

ขอ้ 18. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีท่ีคณะการรมการพิจารณาเหน็สมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรอง

ประธานกรรมการก็ได ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหน่ึง

แทนคณะกรรมการก็ได ้

 

ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ ถา้มีรอง

ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได ้ใหก้รรมกาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

  การวินิจฉัยชี้ ขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงชี้ ขาด 
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ขอ้ 21. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่าน้ันก็ได  ้

  คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีเหน็สมควร 

  กรรมาการตั้งแต่  2 คนขึ้ นไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นกรณีท่ีมี
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด
วนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

 

ขอ้ 22. ใหก้รรมการสองคนเป็นผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกนัพรอ้มทั้งประทบัตราส าคญัของบริษัท 

  อย่างไรก็ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ     อาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจ

ลงนามผกูผนับริษัทพรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัทได  ้

 

ขอ้ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของ

คณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาท่ี

กรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจน้ัน ๆ ได  ้

 

หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดไ้ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถื้อหุน้

รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีไดร้ับหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเหน็ของคณะการรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ

จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได ้ หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนก าหนด 

  หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก าหนด 

ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงเป็นองคป์ระชุม 

  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุดผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และให ้

หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

  

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันให ้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่ 

บุคคลอ่ืน 

    (ข) การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ 

บริษัท 

(ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ 

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช)   การปรบัโครงสรา้งหน้ี โดยการออกหุน้ใหม่ เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี      

               โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
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    การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีถือว่าหุน้หน่ึงมีหน่ึงเสียงน้ัน มิใชบ้งัคบักบั

กรณีท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิ และก าหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

 

ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืน ๆ  
 

ขอ้ 30. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการเกี่ยวกบัการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคับกบัการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าว

ก าหนดไวใ้นเร่ืองน้ัน ๆ ดว้ย 

 

หมวดที่ 5 การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

 

ขอ้ 31. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

 

ขอ้ 32.  บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายกว่าดว้ยการน้ัน 

และตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

  สมุดและบญัชีทั้งหลายของบริษัทจะตอ้งท าเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาองักฤษก ากบัและตอ้งท าตาม

มาตรฐานการท าบญัชีสากลซึ่งเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผุส้อบบญัชีตรวจสอบสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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ขอ้ 35. ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล

บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชี้ แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัส่งรายงาน

และเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้ับในการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งน้ันแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น

กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้ ารงต าแหน่งใด ๆ ของบริษัท 

 

  ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมุด และบญัชีและหลักฐานอ่ืนใดเกี่ยวกบัรายไดร้ายจ่าย 

ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษัทไดใ้นเวลาท าการของบริษัท และใหม้ีสิทธิท่ีเรียกใหก้รรมการพนักงานและ

ลูกจา้งของบริษัทใหข้อ้ความและค าชี้ แจงอย่างใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี

ตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่าน้ันดว้ย

ว่างบดุลน้ันไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษัทหรือไม่ 

ขอ้ 36. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม

อยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้

ละเท่า ๆ กนั 

  การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราว ในเมื่อเหน็ว่าบริษัทมี

ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์

ดว้ย มิใหค้ิดดอกเบี้ ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลน้ันไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

ขอ้ 37. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

  นอกจากเงินส ารองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหล้งมติเพ่ือจดัสรร

เงินไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างอ่ืนตามท่ีเหน็สมควร เพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทก็ได ้ เมื่อไดร้ับอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

แลว้ บริษัทอาจโอนเงินส ารองอ่ืนหรือทุนส ารองตามวรรคหน่ึง หรือทุนส ารองส่วนล ้ามลูค่าหุน้ เพ่ือชดเชยผลขาดทุน

สะสมได ้

  การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสอง ใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อน แลว้จึงหกัจากทุน

ส ารองตามวรรคหน่ึง และทุนส ารองส่วนล ้ามลูคา้หุน้ตามล าดบั 

 


