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ข้อบังคับของบริษัทฯ  เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 15. บรษัิทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืก
กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหนง่อื่นตามที่เห็น
เหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ ใน
กรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้  

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหเ้ลอืกโดยวิธีจบัฉลาก
เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) 

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

หมวด 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 34. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียง หรอื
จะก าหนดใหจ้ดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้
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ขอ้ 35. คณะกรรมการบรษัิทตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ การประชุมเช่นวา่นีใ้หเ้รยีกวา่ 
“ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในสี ่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บรษัิท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรอืเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ โดยจะตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหนา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บั
หนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ
หุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้อื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่
สบิหา้(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งตน้ และใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุดงักลา่วไมค่รบองคป์ระชมุ ผู้
ถือหุน้ทัง้หลายซึง่เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 36. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ไมว่า่จะเป็นการประชมุดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และ
นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั ทัง้นี ้ หากการเรยีกประชมุในคราวนัน้เป็นการเรยีกประชมุเพื่อจดัใหม้ีการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์ บรษัิทสามารถจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ โดยจะตอ้งจดัสง่
และลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพต์ามระยะเวลาที่ก าหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ไมว่า่จะเป็นการประชมุดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ ตอ้งมีจ านวน
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ที่เขา้รว่มประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
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ถือหุน้ (ถา้มี) ที่เขา้รว่มประชมุจ านวนไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามขององคป์ระขมุจะตอ้งอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 
และจะตอ้งกระท าผา่นระบบควบคมุกาปรระชมุที่มีกระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย
ใหม้ีการบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพ (แลว้แตก่รณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนตลอดการประชมุ 
รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชมุตอ้งมี
องคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง มาตรฐานการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแกไ้ขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ
ใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 
การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบรษัิทมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเรือ่งตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได ้

ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเรือ่งตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ หรอืเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้
ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมอ่าจปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมี
แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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ขอ้ 41. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรอืกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้การออกเสยีงลงมติใด ๆ 
หรอืการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(5) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
(6) การออกหุน้กู ้
(7) การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท 

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 47. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืมติของคณะกรรมการ กรณีที่
มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ บรษัิทมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได ้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

ขอ้ 49. เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นในขอ้บงัคบันีส้  าหรบัหุน้
บรุมิสทิธิ 
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ขอ้ 50. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ             
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) 
ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทนุส ารองดงักลา่ว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทนุส ารองอื่น ตามที่
เห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบรษัิทดว้ยก็ได ้

เมื่อบรษัิทไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุ
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได  ้

 

หมวด 8 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ้ 52. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 53. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการท า และเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไวใ้หถ้กูตอ้งตามกฎหมายวา่
ดว้ยการนัน้ 

ขอ้ 54. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบสบิสองเดือน อนัเป็น
รอบปีบญัชีของบรษัิท 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 
ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการ บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุ            
 ผูถื้อหุน้ และขอ้มติทัง้หมดของที่ประชมุลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ ณ 

ส านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืมอบหมายใหบ้คุคลใดท าหนา้ที่เก็บรกัษาไวใ้นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 
หรอืจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ขอ้ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี 
ผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้ 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่ใด ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
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ขอ้ 60. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิทเวลาอยูใ่นต าแหนง่นัน้ ๆ จะเลอืกเอามา
เป็นต าแหนง่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทไมไ่ด ้

ขอ้ 61. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


