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บริษัท ธนูลักษณ ์จ ำกัด (มหำชน) 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 33.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั  
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้สดุแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อ

กันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นับแต่วนัท่ี
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผู้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งรว่มกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือ
เพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อน
วนัประชมุดว้ย  
 สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา หรือ
สถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชุมผู ้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามท่ีขอ้บังคับก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป 
ถ้าการประชุมผูถ้ือหุน้นั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ก็ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคับว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี  แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ข้อ 39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุม ในการนี้
ตอ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบ
วาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม  (1/3) ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือ พิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ
ไม่เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และ
ใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 

ข้อ 44. การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้คือ 
 (1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
   (3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
 (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท 
 (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

กำรมอบฉันทะเพ่ือเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ผูถ้ือหุน้ จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้  แทนตนก็ได ้และ

ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผูท่ี้ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นัน้  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือ ขอ้บงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทนุของบริษัท หรือ การออกหุน้กูข้องบริษัท 
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท 
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กำรจ่ำยเงินปันผล และกำรต้ังส ำรอง 
ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงิน

ปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี  

ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 
ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษัทตอ้งจัดสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยี่สิบ  (1/20) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย

ยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทนุจดทะเบียนของบริษัท  

 เมื่อได้ร ับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง

ส่วนล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได ้
 

คุณสมบัติของกรรมกำร วิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อ 18. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก

กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย  

 การลงนามผกูพนับริษัท ใหก้รรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัทพรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 

 (1) บรรลนิุติภาวะ  

 (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

 (3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกับทรพัยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 

 (4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั ฐานทจุริตต่อหนา้ท่ี 

ข้อ 20. กรรมการนัน้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  
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 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้ับฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บั

เลือกตัง้ใหม่ได ้

ข้อ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

อื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือ ประโยชนผ์ูอ้ื่น 

เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 
 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ข้อ 32. หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนต์อบ

แทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เบีย้ประกัน บ าเหน็จ เงินอดุหนุน 
เงินรางวลั ค่ารกัษาพยาบาล ค่าน า้มนั ค่าพาหนะ 

      ความในวรรคตน้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท 
 

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี กำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี กำรก ำหนดค่ำสอบบัญชี และกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนัน้ ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชีซึ่งออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดส้ินจา้งเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ข้อ 54. ผูส้อบบัญชี มีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจัดส่งรายงาน  และเอกสารของบริษัท
ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้ แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


