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ข้อบังคับบริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 

 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ในข้อบังคับน้ี 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
“กฎหมาย” หมายความวา่ พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัดและ 
  พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบยีนตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความวา่  นายทะเบยีนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ 
   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิไดก้ล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบงัคับตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมมีูลค่าหุ้นเทา่กัน และได้ช าระคา่หุ้นเต็มมูลคา่แล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) เป็นหุ้นสามญัใหก้ระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นค าขอต่อบริษัทตามแบบ
ที่บริษัทก าหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดมิคืน 

  การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระท าได้ตามข้อก าหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ 
  การช าระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  เว้นแต่ใน
กรณีที่ศาลได้มีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การช าระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลง
สภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจ านวน

กรรมการท้ังหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออก
เสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นทีผู้่ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หน่ึงผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา     
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น      
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออก
จากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน
และปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอกีก็ได้ 

*ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และท าหน้าที่ เลขานุการ

คณะกรรมการด้วย 
ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

*ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น       

ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ

 

หมายเหตุ : * ข้อบังคับข้อ 22 และข้อ 31 เป็นข้อบงัคับที่น าเสนอขอแก้ไขในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
                    ในวาระท่ี 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ  
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จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้  แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้    
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 
ข้อ 34. เว้นแตใ่นกรณีท่ีข้อบงัคับนี้หรือกฎหมายก าหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียง     
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกจิของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร ขาดทุนกัน 
(6) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(7) การเพิม่หรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู ้
(8) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว 
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 ในกรณีท่ีบริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าท ารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรือการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมี
ส่วนได้เสีย 
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับการท่ีได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาพร้อมทัง้ความคิดเห็น
ที่จะด าเนินงานต่อไป 

(2) พิจารณาอนมุัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะ
เช่นว่านี้จะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวันและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ 

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู ่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ

จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ี
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร เงินก าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล  ให้
จัดสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดยให้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 
ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทได้ 
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การ
จัดสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน 
ส าหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีก าหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
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