
หนา้ 35 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

 
ข้อบังคับของบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่3   คณะกรรมการ 

      ขอ้ 13 คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 หา้มมิใหก้รรมการเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ในการด าเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทั 
 ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญา
ใด ๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 
 

ขอ้ 14 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปน้ี 
               (1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
       

ขอ้ 15 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน  3 
               กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
       

ขอ้ 16 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติัซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ
นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
               ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 
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ขอ้ 17 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1)  ตาย 
(2)   ลาออก 
(3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  
(5)   ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

 
      ขอ้ 18 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออก
ถึงบริษทั 
               กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
      ขอ้ 19 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
               มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่
      
      ขอ้ 20  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
      ขอ้ 21 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการ อยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้
 
      ขอ้ 22 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
               การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
               กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
 
      ขอ้ 23 คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
               คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือสถานท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ้ 24   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
               กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการ
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร้องขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 
      ขอ้ 25 ใหก้รรมการสองคนเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
บริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทัได ้
 
      ขอ้ 26 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร 
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้น ๆ ได ้
 

หมวดที ่ 4     การประชุมผู้ถือหุ้น 

               ขอ้ 27     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4  เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1  ใน 5  ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 55  คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1 ใน 11  ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใด    
ก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัการ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1  เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
               ขอ้ 28   ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7  วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3  
วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3  วนั 
             ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่
ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
               ขอ้ 29  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
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                ขอ้  30  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 55  
คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1  ใน 3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ีงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1   ใน 3   
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1  ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิไดม้าเขา้
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 
 

 ขอ้ 31   ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

)1 (   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

)5 (    ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3  ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
 (จ  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษทั 

 

 ขอ้ 35    กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี       

ท่ีผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

  
ขอ้ 33  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
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สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไว้
ในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

 
หมวดที ่5   การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

      ขอ้ 34 รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 
      ขอ้ 35 บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และ
ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
               สมุดและบญัชีทั้งหลายของบริษทัจะตอ้งท าเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาองักฤษก ากบัและตอ้งท าตามมาตรฐานการ
ท าบญัชีสากลซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
      ขอ้ 36 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
      ขอ้ 37 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี 

               (2)   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
      ขอ้ 38  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
               ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์น
และหน้ีสินของบริษทัไดใ้นเวลาท าการของบริษทั และใหมี้สิทธิท่ีจะเรียกใหก้รรมการ พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัให้
ขอ้ความและค าช้ีแจงอยา่งใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี  ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานวา่ดว้ยงบ
ดุลและบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นวา่นั้นดว้ยวา่ งบดุลนั้นไดจ้ดัท าข้ึน  
โดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษทัหรือไม่ 
 
      ขอ้ 39 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล   
               เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
               คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
               การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 
3 วนัติดต่อกนัดว้ย และมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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ขอ้ 41 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 

บริษทัอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้
 
      ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 
หมวดที ่6   การเพิม่ทุนและการลดทุน 

 ขอ้ 42 บริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัข้ึนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึน โดย
หุน้ท่ีออกใหม่ในการเพ่ิมทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนหุน้ท่ี   
ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่เพยีงบางส่วนก็ได ้เม่ือ 

(1) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่หมด  
หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 (5) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) น ามติเพ่ิมทุนนั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมลงมติดงักล่าว 

 การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามวรรคแรกนั้น ท่ีประชุมถือหุน้อาจมอบอ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั เป็นผูก้  าหนด
ราคาหุน้ จ านวนหุน้ วนัท่ีจ าหน่ายหุน้ 
 
 ขอ้ 43 บริษทัจะลดทุนของบริษทัลงจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ โดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้  ่าลง 
หรือลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลง หรือตดัหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายก็ได ้แต่จะลดลงใหต้ ่า
กวา่จ านวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได ้

 ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามขอ้ 41 แลว้ ยงัมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู ่
บริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่ากวา่จ านวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดได ้

 การลดมูลค่าหุน้หรือจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึงเป็นจ านวนเท่าใด และดว้ยวธีิการอยา่งใด จะกระท าไดต้่อเม่ือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 




