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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 4. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละ 25 สตางค ์และเป็นหุน้ชนิดระบุชื่อผูถื้อหุน้ หุน้ทุกหุน้ของบริษัท
ตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได ้ 
 หุน้ของบรษิัทจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปถือหุน้หรือจองซือ้รวมกนั ตอ้งตัง้ใหค้นใดคนหนึ่ง
ในบคุคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูจ้องหุน้แลว้แต่กรณี 
 บริษัทอาจออกหุน้กู ้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลกัทรพัยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยเ์สนอเพื่อขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได ้และการแปลงสภาพ     
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญัใหด้  าเนินการภายใตข้อ้บงัคบับญัญัติของกฎหมาย 
 
ข้อ 12.  ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้ 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 (2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 13.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3  
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออก
ตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 
ข้อ 14.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป  หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็
ได ้ และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิทั ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 
 
ข้อ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น        
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุนที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
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ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั นับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้
ถือหุน้ซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 27. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 
ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วัน  
ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัอื่น    
ทั่วราชอาณาจกัร 
 
ข้อ 26.  ในการประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็
ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 
 
ข้อ 27.   ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน  
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัด
ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชมุ ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชมุ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้รองประธานกรรมการ
ไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดก้็ใหท้ี่ประชมุเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 
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ข้อ 28.   ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 (1)  ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท  

 (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
 (จ)  การเพิ่มหรือการลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
 (ฉ)  การควบหรือเลิกบรษิัท 
 
ข้อ 29.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 (6) กิจการอื่น ๆ  
 
ข้อ 30.   ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใช้
บงัคบักบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบรษิัทจดทะเบียน  หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไป  ซึ่งทรพัยสิ์นของบริษัทจด
ทะเบียน  แลว้แต่กรณี  ใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ  ดว้ย 
 
ข้อ 31. บรษิัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะกระท าได้เมื่อ 

(1) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีที่หุน้ยงัจ าหน่ายไม่หมด 
หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

(2) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) น ามติเพิ่มทนุนัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีที่
ประชมุลงมติดงักล่าว  
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ข้อ 32. หุน้ที่เพิ่มขึน้ตามข้อ 31. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน
จ านวนที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้
ทัง้นี ้ตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
ข้อ 35. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้ม
มิใหจ้่ายเงินปันผล 
 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย มิให้
คิดดอกเบีย้แก่บรษิัทหากการจ่ายเงินป้ันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
ข้อ 36. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า
บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 
 
ข้อ 37. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้น
บรุมิสิทธิ 
 
ข้อ 38. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไวห้รือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก           
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้ 
 
ข้อ 39. การกูเ้งินของบริษัทโดยการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์  
 มติที่ใหอ้อกหุน้กูต้ามวรรคหนึ่งตอ้งใชม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 42.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 
ข้อ 43.   คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้  พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

 (1)  ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี 

 (2)   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
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ข้อ 44. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมดุ และบญัชี และหลกัฐานอื่นใดเก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน
ทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบรษิัทไดใ้นเวลาท าการของบรษิทั และใหม้ีสิทธิที่จะเรียกใหก้รรมการ พนกังาน และลกูจา้งของ
บริษัทใหข้อ้ความและค าชีแ้จงอย่างใด ๆ ตามที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบัญชี ผูส้อบบัญชีตอ้งท า
รายงานว่าดว้ยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่า     
งบดลุนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้รงิและถกูตอ้งของบรษิัทหรือไม่  
 
ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บรษิัท วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ก าหนด  
 
 




