หมวดที่ 6
การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 34. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 35. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทางบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้ง 1 ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 38. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้
แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ กับให้โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 39. ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ายหุ ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั
อาจจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
ข้อ 40. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 41. บริ ษ ัท อาจก าหนดรายจ่ า ยเพื่ อ การกุ ศ ล การศึ ก ษา หรื อ สาธารณประโยชน์ ไ ด้ต ามจ านวนเงิ น ที่ ก รรมการ
เห็นสมควรโดยคานึงถึงผลการประกอบการและฐานะทางการเงินของบริ ษทั
อย่างไรก็ตามหากผลประกอบการของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีใดมีกาไรสุทธิ บริ ษทั จะต้องนาเงินเท่ากับจานวนร้อยละ
5 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปี บัญชีน้ นั บริ จาคเพื่อประโยชน์ดา้ นการศึกษาของแก่เยาวชนที่มี
ฐานะยากจนหรื อด้อยโอกาส ต่อมูลนิ ธิยวุ พัฒน์ หรื อองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆซึ่ งมีความน่ าเชื่อถือ ตามที่ กรรมการกาหนด ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้นาส่งงบการเงินของรอบบัญชีน้ นั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ข้อ 42. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 43. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด
ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริ ษทั ตลอดจนการดาเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่
ผูถ้ ือหุน้ จะพึงได้รับ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นให้แก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย

