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ขอ้บงัคบับริษทัในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
หมวดที� 3 คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวน

กรรมการทั'งหมดนั'นตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูคุ้ณสมบติัตามที�
กฎหมายกาํหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เวน้แจะแจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติ
แต่งตั'ง 

ในการดาํเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏบิติัหน้าที�ใหเ้ป็นตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยมิชกัชา้ ในกรณีที�กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาใดๆที�บริษัททาํขึ' นระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจาํนวน
ทั'งหมดที�เพิ�มขั'นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

 
ขอ้ 12. ที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั'งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี'  

 (1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

 (2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั'งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

(3) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั'งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที�พึงมีหรือพึงเลือกตั'งในครั'งนั'น      ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลือกตั'งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั'งในครั'งนั'นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี' ขาด 

 
ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั'ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสามส่วนได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั'นใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั'นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
กรรมการที�ออกตามวาระนั'นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 
ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรปูของเงินรางวลั เบี' ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซึ�งอาจกาํหนดเป็น
จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั'นใหไ้ดร้บัเบี' ยเลี' ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึ�งไดร้บัเลือกตั'งเป็นกรรมการ
ในอนัที�จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท 

ขอ้ 15. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4)  ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5)  ศาลมีคาํสั �งใหอ้อก 



     
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 10      

-2- 
 

 
ขอ้16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัที�ใบลาออกถึง

บริษัท กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
ขอ้ 17. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล

คนหนึ�งซึ�งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จาํนวนกรรมการ
ที�ยงัเหลืออยู่ 

 
ขอ้ 18. ที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ�ง
หนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที�คณะการรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรือหลายคนปฏบิติัการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
แทนคณะกรรมการก็ได ้

 
ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั'งหมดจึงจะ

เป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าที�ได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏบิติัหน้าที�ได ้ใหก้รรมกาซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

 
 การวินิจฉยัชี' ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั'น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ' นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี' ขาด 

 
ขอ้ 21. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั'ง 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซึ้�งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั'นก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั'งสาํนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที�อื�นใด
ตามที�เห็นสมควร  กรรมการตั'งแต่ 2 คนขึ' นไป  รอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการไดใ้น

กรณีที�มีกรรมการตั'งแต่ 2 คนขึ' นไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากประธาน

กรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัที�ไดร้บัการรอ้งขอ 
 
ขอ้ 22. ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อร่วมกนัพรอ้มทั'งประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

อยา่งไรก็ตามที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือที�ประชุมคณะกรรมการ อาจกาํหนดชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั
บริษัทพรอ้มประทบัตราสาํคญัของบริษัทได ้
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ขอ้ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั'งบุคคลอื�นใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรือ

อาจมอบอาํนาจเพื�อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที�กรรมการ
เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี�ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั'น ๆ ได ้

 
หมวดที� 4 การประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ' นสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้  ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดไ้ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนั
นับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั'งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมี

หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั'งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี' ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนับ
แต่วนัที�ไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณา รวมทั'งความเห็นของคณะการรมการในเรื�องดงักล่าวและจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่น้อยกวา่7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนั 

3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั'งสาํนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอื�นทั �ว
ราชอาณาจกัร 

  
ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้

หนังสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที�นาย
ทะเบียนกาํหนด 

หนังสือมอบฉนัทะนี' จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรการหรือผูที้�ประธานกาํหนด ณ ที�ประชุมกาํหนด ณ ที�
ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั'งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั'งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้จาํหน่ายไดท้ั'งหมด จึงเป็นองคป์ระชุม 

  
ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั'งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั �วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุดผูถื้อหุน้นั'นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ด
ประชุมใหม่ และใหห้นังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมครั'งหลงันี'
ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รอง
ประธานกรรมการไม่ หรือมีแต่ไม่อาจปฏบิติัหน้าที�ได ้ ใหที้�ประชุมเลือกตั'งผูถื้อหุน้คนหนึ�งซึ�งไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเป็นประธาน 

  
ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ�งหุน้มีเสียงหนึ�งเสียง และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั'นใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปนี'  
(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ' นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี' ขาด 
 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี'  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั'งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ�งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั'งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่ บุคคลอื�น 

 (ข) การซื' อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทาํแกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั'งหมด หรือ บางส่วนที�สาํคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ)  การเพิ�มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ช)   การปรบัโครงสรา้งหนี'  โดยการออกหุน้ใหม่ เพื�อชาํระหนี' แก่เจา้หนี'  โครงการแปลงหนี' เป็นทุน 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ�งในส่วนที�ถือว่าหุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียงนั'น มิใชบ้งัคบักบักรณีที�บริษัทไดอ้อก
หุน้บุริมสิทธิ และกาํหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 

 
ขอ้ 29. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํดงันี'  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4) เลือกตั'งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั'งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื�น ๆ  
 
ขอ้ 30. ในกรณีที�บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการเกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซึ�งสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ตามความหมายและหลกัเกณฑที์�กาํหนดตามประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที�ใชบ้งัคบักบัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษัทปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื�องนั'น ๆ ดว้ย 
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หมวดที� 5 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

ขอ้ 31. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ�มตน้ในวนัที� 1 มกราคม และสิ' นสุดลงในวนัที� 31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้ 32.  บริษัทตอ้งจดัใหมี้การทาํและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายกว่าดว้ยการนั'น และตอ้ง
จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งน้อยครั'งหนึ�งในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
สมุดและบญัชีทั'งหลายของบริษทัจะตอ้งทาํเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาองักฤษกาํกบัและตอ้งทาํตามมาตรฐาน
การทาํบญัชีสากลซึ�งเป็นที�ยอมรบักนัทั �วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ' นสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที�

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนนี'  คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนําเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี' ใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที�ผุส้อบบญัชีตรวจสอบสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 35. ผูส้อบบญัชีมีหน้าที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครั'งที�มีการพิจารณางบดุลบญัชีกาํไร
ขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัทเพื�อชี' แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที�ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครั'งนั'นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งใด ๆ ของบริษัท 

 ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจเขา้ตรวจสอบสมุดและบญัชีและหลกัฐานอื�นใดเกี�ยวกบัรายไดร้ายจา่ย ตลอดจน
ทรพัยสิ์นและหนี' สินของบริษัทไดใ้นเวลาทาํการของบริษัท และใหมี้สิทธิที�เรียกใหก้รรมการพนักงานและ
ลกูจา้งของบริษัทใหข้อ้ความและคาํชี' แจงอยา่งใดๆ ตามที�จาํเป็นสาํหรบัการปฏบิติัหน้าที�ของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํรายงานวา่ดว้ยงบดุลและบญัชีเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี และตอ้งแถลงใน
รายงานเช่นวา่นั'นดว้ยว่างบดุลนั'นไดจ้ดัทาํขึ' นโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที�แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษัท
หรือไม่ 

ขอ้ 36. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิ
ใหแ้บ่งเงินปันผล 

 เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิที�ขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื�น  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

การจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั'งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั'น และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อ
หุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจา่ยเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั'งนี'  ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนั'นในหนังสือพิมพ์
ดว้ย มิใหคิ้ดดอกเบี' ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั'นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด 
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ขอ้ 37. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี' จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

นอกจากเงินสาํรองที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหล้งมติเพื�อจดัสรรเงินไว้
เป็นทุนสาํรองอยา่งอื�นตามที�เห็นสมควร        เพื�อดาํเนินกิจการของบริษัทก็ไดเ้มื�อไดร้บัอนุมติัจากที�ประชุม
ผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนเงินสาํรองอื�นหรือทุนสาํรองตามวรรคหนึ�ง หรือทุนสาํรองส่วนลํ'ามลูค่าหุน้ เพื�อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมได ้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสองใหห้กัชดเชยจากเงินสาํรองอื�นก่อน แลว้จึงหกัจากทุนสาํรองตาม
วรรคหนึ�ง และทุนสาํรองส่วนลํ'ามลูคา้หุน้ตามลาํดบั 

 




