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ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั      
         การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั           
           คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี  ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าคร้ังใด  
จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 36 และขอ้ 37 ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ  ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชุม  ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ย
กว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือสาํนกังานสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั
ประจาํปี 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บ
หา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมเวน้แต่กฎหมายจะ
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 
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ข้อ 37. การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 36  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ   ก็ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  
(7) วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ เป็นประธาน   ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุมในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้ ในหนงัสือนดั
ประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  
(2/3)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สาม  (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้

  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณา
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุม
กาํหนดสถานท่ี วนั  และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุ
สถานท่ี วนั เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี
ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั  และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุ้น ชนิดใด 
คราวใด 

ข้อ 44. การประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ   
(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรกาํไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
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การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนตนก็

ได้  และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท่ี้ประธาน
คณะกรรมการกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉันทะตอ้งทาํ
ตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด 

ข้อ 42. ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนด้วยในขอ้นั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน                
ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ          
ผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั   บุคคล
อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือ  ขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพ่ิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กูข้องบริษทั 
ฉ. การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
กาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของ
จาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสาํรองอ่ืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย  
และทุนสาํรองส่วนลํ้ามูลค่าหุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

คุณสมบตัขิองกรรมการ  วธีิการเลอืกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   
ข้อ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2)  ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง  หรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการกไ็ดร้องประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการ
มอบหมาย การลงนามผกูพนับริษทั ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทัคณะกรรมการอาจกาํหนดช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั  พร้อมประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั 

ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํ โดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 
ข้อ 20. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น
อตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวน ใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม  (1/3)  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  
หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั   หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็น
การแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธ์ิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั เช่นเงินเดือน เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั บาํเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่านํ้ ามนั  ค่าพาหนะ  
ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทั 

คุณสมบตัขิองผู้สอบบญัชี การแต่งตั้งผู้สอบบญัชี การกาํหนดค่าสอบบญัชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของผู้สอบบญัชี 
ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  
ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี   ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ

ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 
ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี  มีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  และบญัชี

กาํไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทัจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………………….. 


