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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 
 

หมวดที ่5 กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ 
 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่

ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งก่อน ถา้จาํนวนกรรมการท่ีออกแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ให้
กรรมการออกตามจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนใน
ปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 

ขอ้ 18. กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
ขอ้ 32. การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจาํปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
 
ขอ้ 33. การเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อาจกระทาํไดโ้ดย 

(ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดกไ็ดห้รือ 
(ข) ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 2 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้

ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
เขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือพร้อมเหตุผลท่ีชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้
และคณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการจดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมติั 
หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ 

(ข) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และ 
(ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ีหุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของเองนั้นไม่นบัเป็นองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

เม่ือล่วงเวลานดัของการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง และจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้น้ี 
(ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมิไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่

โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ตอ้งโฆษณาหนงัสือนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ ์ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้น
วรรคแรกของขอ้น้ี 

 
ขอ้ 36. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัว่าด้วยการ

ประชุมผูถื้อหุ้น และจะตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนัด
ประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจาํนวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้

ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู ้
ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป โดยกาํหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และ
ระเบียบวาระประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

 
ขอ้ 37. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีปกติให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเสียงช้ีขาด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุน้หน่ึงเป็น
เสียงหน่ึง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
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(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า เช่าซ้ือหรือเช่าซ้ือแบบลิสซ่ิง ซ่ึงกิจการของบริษทั
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

(4) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(5) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(6) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

(8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(9) การควบคุมบริษทัตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
หรือ 

(10) การเลิกบริษทัตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 

(11) การออกหุ้นเพ่ือชาํระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ
บริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุ้นเองนั้น บริษทัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนน
เสียงของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 38. การลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอและท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

ขอ้ 39. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการคนท่ีออกตามวาระและ 
(ง) พิจารณากิจการอ่ืนๆ 

 

หมวดที ่7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 
ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการใหผู้ส้อบบญัชีจดัทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทัใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 
ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกาํไร

สุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 


