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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้  33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4)  เดือน   นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืน่นอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 
       คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ  (10)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตุผลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ี
สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น       

       ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั 
หรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

       ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้  34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั
หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3) วนั  
และไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
 สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือส านกังานสาขา    
หรือสถานท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ขอ้  35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี  
ขอ้  36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น   ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น  (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือ   

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้  37. การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36.   หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  ก็ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้  39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม  ในการน้ีตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
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 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง   หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง   แลว้แต่กรณี  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้  40. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นชนิดใดคราวใด 
ขอ้  44. การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ 

(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้  41. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทนตนก็ได ้และผูรั้บมอบ

ฉนัทะตอ้งย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บ
มอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด  

ขอ้  42.   ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นช้ีขาด 
ขอ้  43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
   ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2)    ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี 
          สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

 ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 ค. การท าแกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั  การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทั 

จ.  การเพ่ิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
ฉ.   การควบ หรือ การเลิกบริษทั   

การจ่ายเงินปันผล 
ขอ้  55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
ขอ้  56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 

 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี
ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้  57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ขอ้  58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอด        

ขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้า       
มูลค่าหุ้นตามล าดบั  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้  18.    ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าห้า (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก 
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 การลงนามผกูพนับริษทัให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ขอ้  19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา  และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกราชการ  หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ขอ้  20. กรรมการนั้นให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้         

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม          

ผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้  21.    ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม  (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก    
ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้  25. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม  
ในส่ี  (3/4)   ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้  30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทั
อื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ      
ประโยชน์ผูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้  32. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ  และผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั  บ าเหน็จ         
เงินอุดหนุน  เงินรางวลั  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ  

        ความในวรรคตน้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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คุณสมบัตขิองผู้สอบบญัชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบญัชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบญัชี 
ขอ้  49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้  50. ผูส้อบบญัชีนั้น ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
ขอ้  51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด 
ขอ้  54. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน   

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ 
บริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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