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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

หมวดที�   กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ 
 
ข้อ ��. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ � ใน   เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที&อยู่

ในตําแหนง่นานที&สดุเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ก่อน ถ้าจํานวนกรรมการที&ออกแบง่ให้ตรงเป็น   สว่นไมไ่ด้ ให้
กรรมการออกตามจํานวนใกล้เคยีงที&สดุกบัสว่น � ใน   
กรรมการที&จะออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที&สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากกนั สว่นใน
ปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที&อยูใ่นตาํแหนง่นานที&สดุนั �น เป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ 
 

ข้อ �2. กรรมการซึ&งพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 
 
 

หมวดที� ' การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ  �. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 8 เดือน นบัแตว่นั

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 
ข้อ  9. การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากการประชมุสามญัประจําปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
 
ข้อ   . การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระทําได้โดย 

(ก) คณะกรรมการซึ&งจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื&อใดก็ได้หรือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน 9 ของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้น

ไมน้่อยกวา่ 9< คน ซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน �= ของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมด
เข้าชื&อกนัทําหนงัสอืพร้อมเหตผุลที&ชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื&อใดก็ได้ 
และคณะกรรมการจะต้องดาํเนินการจดัให้มกีารประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นภายใน � เดือน นบัแตว่นัที&
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ  8. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) จดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที& วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ เรื&องที&จะเสนอตอ่ที&
ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื&องที&จะเสนอเพื&อทราบ เพื&ออนมุตั ิ
หรือเพื&อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนั   วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่   วนั 
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ข้อ  <. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ 9< คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน   ของ
จํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ทั �งนี �หุ้นที&บริษัทเป็นเจ้าของเองนั �นไมน่บัเป็นองค์
ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เมื&อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งใดไปแล้วถงึ � ชั&วโมง และจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งเข้ามาร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที&กําหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี � 
(ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึ&งได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึ&งมิได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชมุใหมโ่ดย

สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ แตไ่มต้่องโฆษณาหนงัสอืนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที&กําหนดไว้ใน
วรรคแรกของข้อนี � 

 
ข้อ  A. ประธานในที&ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที&ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น และจะต้องดาํเนินการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที&กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
เว้นแตที่&ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี&ยนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของ
จํานวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ&งมาประชมุ 

เมื&อที&ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ&งแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ&งมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ&งในสามของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้ทั �งหมดจะขอให้ที&ประชมุพิจารณาเรื&อง
อื&น นอกจากที&กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที&ประชมุพิจารณาเรื&องตามลาํดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึ&ง หรือพิจารณาเรื&องที&ผู้
ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง และจําเป็นต้องเลื&อนการพิจารณาให้ที&ประชมุกําหนดสถานที& วนั และ
เวลาที&จะประชมุครั �งตอ่ไป โดยกําหนดให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที& วนั เวลา และ
ระเบียบวาระประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาหนงัสอืนดัประชมุใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั  วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 
ข้อ  �. มติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้นนั �น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีปกตใิห้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี ซึ&งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ&งเป็นเสยีงหนึ&ง ในกรณีที&มีคะแนนเสยีงเทา่กนั 
ให้ประธานในที&ประชมุออกเสยีงเพิ&มอีกเสยีงหนึ&งเสยีงชี �ขาด 

(ข) ในกรณีดงัตอ่ไปนี � ให้ถือเอาคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่   ใน 8 ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ&งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ&งเป็น
เสยีงหนึ&ง 

(�) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญัให้แก่บคุคลอื&น 

(9) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื&นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

( ) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี&ยวกบัการให้เช่า เชา่ซื �อหรือเช่าซื �อแบบลสิซิ&ง ซึ&งกิจการของบริษัท
ทั �งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญั 
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(8) การมอบหมายให้บคุคลอื&นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

(<) การรวมกิจการกบับคุคลอื&นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(A) การแก้ไข เปลี&ยนแปลง หรือเพิ&มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(�) การเพิ&มทนุหรือการลดทนุ 

(2) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา �8< ของพระราชบญัญติั บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 9< < 

(D) การควบคมุบริษัทตามความในมาตรา �8A ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 9< < 
หรือ 

(�=) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา �<8 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.9< < 

(��) การออกหุ้นเพื&อชําระหนี �และโครงการแปลงหนี �เป็นทนุตามมาตรา <8/� ของพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากดั (ฉบบัที& 9) พ.ศ. 9<88 

ทั �งนี � หุ้นที&บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั �น บริษัทจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและไมน่บัเป็นคะแนน
เสยีงของมติที&ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ  2. การลงคะแนนลบัในที&ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกระทําได้เมื&อมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ < คนร้องขอและที&ประชมุผู้ ถือ

หุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี ซึ&งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึ&งเป็นเสยีงหนึ&ง 

ข้อ  D. กิจการอนัที&ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี � 
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการที&เสนอตอ่ที&ประชมุเกี&ยวกบัการดําเนินกิจการใน

รอบปีที&ผา่นมา 
(ข) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
(ค) พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการคนที&ออกตามวาระและ 
(ง) พิจารณากิจการอื&นๆ 

 
  

หมวดที� , การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
 
ข้อ 89. คณะกรรมการต้องดําเนินการให้ผู้สอบบญัชีจดัทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื&อพิจารณาอนมุตั ิ
 
ข้อ 83. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ&งไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกําไร

สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน 

 


