
 ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 8 

ขอ้บงัคบัของ 
บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 

เฉพาะในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้ 
--------------------------------- 

1. การออกห ุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุือ่ผูถื้อห ุน้ อนัเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งินครั้งเดียวจนเต็มมลูค่า และ/หรือเป็นหุน้ท่ีชาํระค่าห ุน้

ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การคา้ แบบหรือหุ่นจาํลอง แผนผงั หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือ ใหใ้ชข้อ้สนเทศเกี่ยวกบัประสบการณท์างอตุสาหกรรม การ
พาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร ์

  

 บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุน้บริุมสิทธิ ห ุน้ก ู ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอ่ื์นใดก็ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยอ์นญุาต 

 

ขอ้ 10. ห ุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ีถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ 
(49) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษัทเกิน
อตัราสว่นขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนัน้ได ้

 

 คาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามขอ้บังคับฉบับนี้ใหม้ีความหมายตามนิยามคาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ

ธรุกิจของคนตา่งดา้ว 
 

2. การเลือกตัง้กรรมการ 
ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ

ดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และ
กรรมการไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ง
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามัญประจาํปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ไดจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง 
ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ
ตาํแหนง่อีกก็ได ้

 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
 

     ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่ันท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
  

     กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยก็ได ้
 

 ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน 
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 บคุคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน   
 

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู ่

 

ขอ้ 23. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

3. การเรยีกประชมุ 
ขอ้ 35. การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง การประชมุเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “การประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ

ดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวันส้ินสดุทกุปีบัญชขีองบริษทั 
 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 
 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
น ้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดเขา้ชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันท่ีไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อห ุน้และนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดตอ่กนั 

 

4. องคป์ระชมุ 
ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) 

คนหรือไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงบั
ไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไป
ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครั้งหลงันี้ไมจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

5. คะแนนเสียง 
ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งทาํ

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนด โดยใหม้อบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบคุคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ี
รายการดงัตอ่ไปนี้ 

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉนัทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 



 
ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 8 

 

6. วาระประชมุ 
ขอ้ 40. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ เวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดับ

ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 
 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุได ้

 

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ หรือเร่ืองท่ีผูถื้อห ุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 
และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุกาํหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชมุครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชมุ 
ทั้งนี้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั 

 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้
มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนตอ่หนึ่งห ุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรรมการ 

 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บังคับนี้ หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้กบ่คุคลอ่ืน 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธรุกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวัตถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บังคบัของบริษทั 

จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุน้ก ู ้

ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 
 

7. การเพ่ิมทนุ  

ขอ้ 44.   บริษทัอาจเพิ่มทนุของบริษทัได ้ดว้ยการออกหุน้ใหมโ่ดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ 

            จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 45.   บริษัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และอาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคน                  
มีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ 
 

8. เงินปันผลและเงินสํารอง 
ขอ้ 48. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ

จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันท่ีมีมติเชน่ว่านัน้ 

 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้เป็นครั้งคราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไร
พอสมควรท่ีจะกระทาํเชน่นัน้ได ้และเมื่อไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว
ตอ่ไป 

 

ขอ้ 50. เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ ห ุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บังคบันี้สาํหรับหุน้บริุมสิทธิ 
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ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หักดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี้จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 นอกจากทนุสาํรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทนุสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะ
เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

 

 เมื่อบริษทัไดร้ับอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองส่วนลํา้
มลูคา่ห ุน้ตามลาํดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทัได ้

 

 

 

 

 

9. ผ ูส้อบบญัชี 
ขอ้ 56.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทาํงบดลุ  และบัญชีกาํไรขาดทนุ ณ วันส้ินสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุผู้

ถือห ุน้ใน การประชมุสามัญประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
นาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

  

ขอ้ 59. ผูส้อบบัญชใีหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีแต่งตั้งทกุปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบัญชีผูซ่ึ้งออกไป  นั้นกลับ  
เขา้รับตาํแหนง่อีกก็ได ้

 

ขอ้ 60.  ผูส้อบบัญชคีวรไดร้ับคา่ตอบแทนเทา่ใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 
 

ขอ้ 61. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตาํแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ผูส้อบบัญชขีองบริษทัไมไ่ด ้

 

ขอ้ 62. ผูส้อบบัญชมีีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครั้งท่ีมีการพิจารณางบดลุ บัญชีกาํไรขาดทนุ และ
ปัญหาเกี่ยวกบับัญชขีองบริษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท
ท่ีผูถื้อห ุน้จะพึงไดร้ับในการประชมุผูถื้อหุน้นัน้แกผู่ส้อบบัญชีดว้ย 

 

 

 


