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ขอ้บงัคบับริษทัในสว่นทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

หมวดที 3 คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึงหนึง

ของจาํนวนกรรมการทังหมดนันตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูคุ้ณสมบติัตามที
กฎหมายกาํหนด 
  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการนิติบุคคลอืนทีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เวน้แจะแจง้ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมี
มติแต่งตัง 
  ในการดาํเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏบิติัหน้าทีใหเ้ป็นตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติทีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท 
  ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยมิชกัชา้ในกรณีทีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดย
ออ้มในสญัญาใด ๆ ทีบริษัททาํขึ นระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจาํนวน
ทังหมดทีเพิมขันหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 
 

ขอ้ 12. ทีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตังกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี  
 ()  ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 
 ()  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 () บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการทีพึงมีหรือพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัการเลือกตังในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี ขาด 
 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
  กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนันใหใ้ชว้ธีิจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
 

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรปูของเงินรางวลั เบี ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็
ได ้และนอกจากนันใหไ้ดร้บัเบี ยเลี ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
  ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึงไดร้บัเลือกตังเป็น
กรรมการในอนัทีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท 
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ขอ้ . นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ 
(1) ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4)  ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5)  ศาลมีคาํสั งใหอ้อก 

 
ขอ้16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัทีใบลา

ออกถึงบริษทั  
  กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 

ขอ้ 17. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลคนหนึงซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 
จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตนแทน 
  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จาํนวน
กรรมการทียงัเหลืออยู ่
 

ขอ้ 18. ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่
กึงหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีทีคณะการรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึงหรือหลายคนปฏบิติัการอยา่งใดอยา่งหนึง
แทนคณะกรรมการก็ได ้
 

ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการ
ทังหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุม หรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏบิติั
หน้าทีได ้ใหก้รรมกาซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 
 
  การวินิจฉยัชี ขาดของทีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
  กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึงมีส่วนไดเ้สียในเรืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเป็น
เสียงชี ขาด 
 
 
 



     
เอกสารแนบ 10      

-3- 
 

 
ขอ้ 21. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครัง 

  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซึ้งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า  วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพือรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอืนและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านันก็ได ้
  คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษทัหรือ
สถานทีอืนใดตามทีเห็นสมควร 
  กรรมาการตังแต่  2 คนขึ นไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้นกรณีทีมี
กรรมการตังแต่ 2 คนขึ นไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการกาํหนด
วนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัทีไดร้บัการรอ้งขอ 
 

ขอ้ 22. ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือชือร่วมกนัพรอ้มทังประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
  อยา่งไรก็ตามทีประชุมผูถื้อหุน้หรือทีประชุมคณะกรรมการ     อาจกาํหนดชือกรรมการผูมี้อาํนาจ
ลงนามผกูผนับริษัทพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษัทได ้
 

ขอ้ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลอืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนัน ๆ ได ้
 
หมวดที 4 การประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดไ้ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
รวมกนันับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมี
หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน  เดือนนับแต่วนัทีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมติัหรือเพือพิจารณา รวมทังความเห็นของคณะการรมการในเรืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกวา่ 3 วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตังสาํนักงานใหญ่ของบริษทัหรือ
จงัหวดัอืนทั วราชอาณาจกัร 
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ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได ้ หนังสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีและลายมือชือของผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีนาย
ทะเบียนกาํหนด 
  หนังสือมอบฉนัทะนี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรการหรือผูที้ประธานกาํหนด ณ ทีประชุมกาํหนด 
ณ ทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้ังหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจาํนวนหุน้จาํหน่ายไดท้ังหมด จึงเป็นองคป์ระชุม 
  

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุดผูถื้อหุน้นันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และให้
หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมครังหลงันี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนังเป็นประธานทีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน
กรรมการไม่ หรือมีแต่ไม่อาจปฏบิติัหน้าทีได ้ใหที้ประชุมเลือกตังผูถื้อหุน้คนหนึงซึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 
  

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึงหุน้มีเสียงหนึงเสียง และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้นันให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  
  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี ขาด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ 
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทังหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่ 
บุคคลอืน 

    (ข) การซื อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ 
บริษัท 

(ค)  การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททังหมด หรือ 
บางส่วนทีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืนจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การ
รวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)   การปรบัโครงสรา้งหนี  โดยการออกหุน้ใหม่ เพือชาํระหนี แก่เจา้หนี       
            โครงการแปลงหนี เป็นทุน 
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   การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึง ในส่วนทีถือว่าหุน้หนึงมีหนึงเสียงนัน มิใชบ้งัคบักบักรณีที
บริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิ และกาํหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 
 

ขอ้ 29. กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํดงันี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษัทใน

รอบปีทีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีทีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอืน ๆ  

 
ขอ้ 30. ในกรณีทีบริษทัหรือบริษัทยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการเกียวกบัการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซึงสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑที์กาํหนดตามประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจาํหน่าย
ไปซึงสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษัทปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามทีประกาศดงักล่าว
กาํหนดไวใ้นเรืองนัน ๆ ดว้ย 
 

หมวดที 5 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 

ขอ้ 31. รอบปีบญัชีของบริษัทเริมตน้ในวนัที  มกราคม และสิ นสุดลงในวนัที  ธนัวาคมของทุกปี 
 

ขอ้ 32.  บริษัทตอ้งจดัใหมี้การทาํและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายกว่าดว้ยการนัน 
และตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งน้อยครังหนึงในรอบ  เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
 
  สมุดและบญัชีทังหลายของบริษทัจะตอ้งทาํเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาองักฤษกาํกบัและตอ้งทาํตาม
มาตรฐานการทาํบญัชีสากลซึงเป็นทียอมรบักนัทั วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 
 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 
เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปีเพือพจิารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนทีผุส้อบบญัชีตรวจสอบสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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ขอ้ 35. ผูส้อบบญัชีมีหน้าทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครังทีมีการพิจารณางบดุล
บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษัทเพือชี แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัททีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครังนันแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งใด ๆ ของบริษทั 
  ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจเขา้ตรวจสอบสมุด และบญัชีและหลกัฐานอืนใดเกียวกบัรายไดร้ายจ่าย 
ตลอดจนทรพัยสิ์นและหนี สินของบริษัทไดใ้นเวลาทาํการของบริษทั และใหมี้สิทธิทีเรียกใหก้รรมการพนักงานและ
ลกูจา้งของบริษัทใหข้อ้ความและคาํชี แจงอยา่งใด ๆ ตามทีจาํเป็นสาํหรบัการปฏบิติัหน้าทีของผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี
ตอ้งทาํรายงานว่าดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นวา่นันดว้ย
ว่างบดุลนันไดจ้ดัทาํขึ นโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการทีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษัทหรือไม่ 

ขอ้ 36. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
  เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิทีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้
ละเท่า ๆ กนั 
  การจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครังคราว ในเมือเห็นวา่บริษัทมี
ผลกาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนัน และรายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจา่ยเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน  เดือนนับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทังนี  ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันในหนังสือพิมพ์
ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบี ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนันไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด 

 
ขอ้ 37. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ  ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
  นอกจากเงินสาํรองทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ ใหล้งมติเพือจดัสรร
เงินไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งอืนตามทีเห็นสมควร เพือดาํเนินกิจการของบริษัทก็ได ้ เมือไดร้บัอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้
แลว้ บริษัทอาจโอนเงินสาํรองอืนหรือทุนสาํรองตามวรรคหนึง หรือทุนสาํรองส่วนลํามลูค่าหุน้ เพือชดเชยผลขาดทุน
สะสมได ้
  การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสอง ใหห้กัชดเชยจากเงินสาํรองอืนก่อน แลว้จึงหกัจากทุน
สาํรองตามวรรคหนึง และทุนสาํรองส่วนลํามลูคา้หุน้ตามลาํดบั 

 


