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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 4. หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญมีมลู ค่าหุน้ ละ 25 สตางค์ และเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหุน้ หุน้ ทุกหุน้ ของบริษัท
ต้องชาระค่าหุน้ ครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผูจ้ องหุน้ หรือผูซ้ ือ้ หุน้ จะขอหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทไม่ได้
หุน้ ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปถือหุน้ หรือจองซือ้ รวมกัน ต้องตัง้ ให้คนใดคนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูจ้ องหุน้ แล้วแต่กรณี
บริษัทอาจออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญให้ดาเนินการภายใต้ขอ้ บังคับบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ 12.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมี สิ ท ธิ ได้รับ ค่ า ตอบแทนจากบริษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ้ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมัติ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ื อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุม ผู้ถื อหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่ อใดก็ได้สุด แต่ จะเห็น สมควร หรือผู้ถื อหุ้น หนึ่ งคนหรือ หลายคนซึ่งมี หุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
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ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วัน
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ น องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 27. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่น
ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธาน
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ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 29.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีท่บี ริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจด
ทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ 31.

บริษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะกระทาได้เมื่อ
(1) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่หี นุ้ ยังจาหน่ายไม่ หมด
หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
(2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) นามติเพิ่มทุนนัน้ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ท่ี
ประชุมลงมติดงั กล่าว
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ข้อ 32. หุน้ ที่เพิ่มขึน้ ตามข้อ 31. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน
จานวนที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุ คคลอื่นไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้
ทัง้ นี ้ ตามมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย มิให้
คิดดอกเบีย้ แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปั้นผลนัน้ ได้กระทาภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 36. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า
บริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้อ 37. เงิน ปั น ผลนั้น ให้แบ่ งตามจานวนหุ้น หุ้น ละเท่า ๆ กั น เว้นแต่ จะได้มี กาหนดไว้เป็ น อย่ างอื่น สาหรับ หุ้น
บุรมิ สิทธิ
ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ท่ีบริษั ทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญ ใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
ข้อ 39. การกูเ้ งินของบริษัทโดยการออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
มติท่ใี ห้ออกหุน้ กูต้ ามวรรคหนึ่งต้องใช้มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 43.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
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ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญ หาเกี่ ยวกับ บัญ ชีของบริษั ทเพื่ อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญ ชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษั ทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษั ท ที่ ผู้ถื อหุ้น จะพึ งได้รับ ในการประชุม ผู้ถื อหุ้น ครัง้ นั้น แก่ผู้สอบบัญ ชี ด ้วย ผู้สอบบัญ ชีต ้อ งไม่ เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ให้ผสู้ อบบัญชีมีอานาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทได้ในเวลาทาการของบริษทั และให้มีสิทธิท่จี ะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัทให้ขอ้ ความและคาชีแ้ จงอย่างใด ๆ ตามที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทา
รายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า
งบดุลนัน้ ได้จดั ทาขึน้ โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
ข้อ 46. ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริษัท วิธีปฏิบตั ิท่เี กี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
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