
ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ในข้อบงัคบันี ้
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
“กฎหมาย” หมายความวา่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและ 
  พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความวา่  นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญตัิ 
   หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมมีลูคา่หุ้นเทา่กนั และได้ช าระคา่หุ้นเต็มมลูคา่แล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ 
หุ้นกู้  หุ้นบริุมสทิธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพย์อื่นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามญัให้กระท าได้โดยให้ผู้ ถือหุ้นยื่นค าขอตอ่บริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้สง่มอบใบหุ้นเดมิคืน 

  การแปลงสภาพหุ้นกู้  (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามญัให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เก่ียวกบัหุ้นกู้  
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของบริษัทและในแผนฟืน้ฟกิูจการได้ระบวุ่า การช าระคา่หุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นสามารถหกักลบลบหนีก้บับริษัทได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ถือปฏิบตัิดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
(2) การเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคล หรือเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการทัง้หมดที่จะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบคุคล แต่ละคนที่ผู้ ถือหุ้นออก
เสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีผู่้ ถือหุ้นนัน้มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) โดยผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น      
ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีออก
จากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
และปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่จะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อกีก็ได้ 
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมี
การเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั ง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น       
ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการนดัประชุมนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านกังาน
สาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี  ้แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
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ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหม ่
และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุ 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีที่ข้อบงัคบันีห้รือกฎหมายก าหนดบงัคบัไว้เป็นอยา่งอื่น การวินิจฉยัชีข้าดหรือการลงมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิจะออกเสยีงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องอาศยัและจะต้องมีมติโดยผู้ ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง     
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไร ขาดทนุกนั 
(6) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(7) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(8) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของ
บริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเร่ืองดงักลา่ว 
 ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ต้องมีคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสยี 
ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีได้ปฏิบตัิไปในรอบ 1 ปีที่ผา่นมาพร้อมทัง้ความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานตอ่ไป 
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(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  ในการนีต้้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะ
เช่นว่านีจ้ะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะนัน้ให้ลงวันและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึง่ผู้ ถือหุ้นถืออยู ่
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ตัง้ผู้ รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครัง้คราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้
จดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่น โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 48. ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้ห้บริษัทจดัส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ข้อ 51. บริษัทต้องจดัส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดลุ และบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเฉพาะที่เก่ียวกับการอนุมตัิงบดุล การ
จดัสรรก าไร และการแบง่เงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือช่ือรับรองวา่ถกูต้องไปยงันายทะเบียน 
ส าหรับงบดลุต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนงัสอืพิมพ์มีก าหนดเวลาอยา่งน้อย 1 วนัด้วย ทัง้นี ้ภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ ข้อบงัคบับริษัท ได้น าเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) 
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