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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 
 
 

หมวดท่ี 5 กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ 
 
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยู

ในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการท่ีออกแบงใหตรงเปน 3 สวนไมได ให
กรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนใน
ปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง 
 

ขอ 18. กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 
 

หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 
 
ขอ 32. การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 
ขอ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย 

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดหรือ 
(ข) ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 2 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุน

ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
เขาช่ือกันทําหนังสือพรอมเหตุผลที่ชัดเจนขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได 
และคณะกรรมการจะตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 
ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอตอที่
ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ 

(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ 
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(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งน้ีหุนที่บริษัทเปนเจาของเองน้ันไมนับเปนองค
ประชุมในการประชุมผูถือหุน 

เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคแรกของขอน้ี 
(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 
(ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหคณะกรรมการนัดประชุมใหม

โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กําหนดไวใน
วรรคแรกของขอน้ี 

 
ขอ 36. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุมผูถือหุน และจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัด
ประชุม เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู
ถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 
ขอ 37. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีปกติใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเสียงช้ีขาด 

(ข) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปน
เสียงหน่ึง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซื้อหรือเชาซื้อแบบลิสซิ่ง ซึ่งกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(6) การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

(7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

(8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(9) การควบคุมบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
หรือ 

(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

(11) การออกหุนเพ่ือชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

ทั้งน้ี หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนน
เสียงของมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมผูถือ

หุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 

ขอ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับการดําเนินกิจการใน

รอบปที่ผานมา 
(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(ค) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการคนที่ออกตามวาระและ 
(ง) พิจารณากิจการอื่นๆ 

 
  

หมวดท่ี 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี
 
ขอ 42. คณะกรรมการตองดําเนินการใหผูสอบบัญชีจัดทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัทใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 


