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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ กีย วกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่วนั สิ- นสุ ดของรอบปี
บัญชี ของบริ ษทั ณ ท้องที อนั เป็ นที ต- งั ของสํานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรื อสถานที อืนใดตามทีประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร
ข้ อ 36 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ เป็ นการประชุมสามัญหรื อการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุม
ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่
เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิหรื อเพือพิจารณา รวมทั-งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผู ้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
คําบอกกล่าวทีส่งให้บรรดาผูถ้ ือหุน้ นั-นให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ข้ อ 11 บริ ษทั อาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ในระหว่างยีสิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั-งก็ได้หรื ออาจงดรับ
ลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นเพียงวันเดี ยวก็ได้ ทั-งนี- ตามที คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ณ
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ข้ อ 44 กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําอย่างน้อยมีดงั นี(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีทีผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตั-งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั-งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
ข้ อ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี-ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบแสดงฐานะทางการเงิ นและบัญชี กาํ ไรขาดทุนที ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
การนับองค์ ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้ อ 39 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั-งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั-งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ ง (1) ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมนั-น
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั-นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั-งหลังนี- ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
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การดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีชืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ ณ วันทีคณะกรรมการกําหนดและจํานวนหุน้ ทีผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสี ยลงคะแนนให้เป็ นไปตามทีปรากฏใน
ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นในวันเดี ยวกัน ทั-งนี- สิ ทธิ ของบุ คคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทื อน แม้ว่าทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น ณ วัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีขอ้ มูลเปลียนแปลงแล้ว
วันทีกาํ หนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องเป็ นวันทีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสองเดือน
ข้ อ 37 ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนได้ หนังสื อมอบฉันทะต้องลง
วันทีและลายมือชือของผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี(ก) จํานวนหุน้ ทีผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) ครั-งทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะนี- จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี ประธานกรรมการกําหนด ณ ที ประชุ มก่อนผูร้ ั บมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้ อ 38 กรณี ทีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั-งทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ และไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนที
ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสี ยงส่วนตัวในกรณี ทีตนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 40 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 41 ผูเ้ ป็ นประธานในทีประชุมจะเลือนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปในเวลาอืนโดยความยินยอมของผูป้ ระชุมก็ได้และให้ทีประชุม
กําหนดสถานที วันและเวลาที จะประชุ มครั- งต่อไปด้วย แต่ในที ประชุมซึ งได้เลือนมานั-นห้ามมิ ให้ปรึ กษากิ จการอืนใด
นอกจากกิจการทีคา้ งมาแต่วนั ประชุมครั-งก่อน อนึง วิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 36
ข้ อ 42 ประธานในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี- ตอ้ ง
ดําเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียน
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
เมื อที ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ งแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท- งั หมดจะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ทีทีประชุมพิจารณาเรื องลําดับระเบี ยบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ ง หรื อพิจารณาเรื องทีผูถ้ ือหุ ้นเสนอไม่เสร็ จตาม
วรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วันและเวลาทีจะประชุมครั-งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุม โดยระบุสถานที วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั-งนี- ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
การลงคะแนนเสียงในแต่ วาระ
ข้ อ 19 เว้นแต่ทีได้กาํ หนดไว้ในข้อ 24 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั-งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสี ยงหนึง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นจะใช้สิทธิ เลือกเพียงบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ท- งั นี- ตอ้ งไม่เกิ นจํานวนกรรมการที จะพึง
เลือกตั-งในครั-งนั-น
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(3) ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ งคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคลแต่ละ
ท่านนั-นได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงทีตนมีอยู่ ทั-งนี- โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั-งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตั-ง
ในครั-งนั-น ในกรณี บุคคลซึ งได้รับการเลื อกตั-งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวนกรรมการที จะพึง
เลือกตั-งในครั-งนั-น ให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี-ขาดเพือให้ได้จาํ นวนกรรมการทีจะพึงเลือกตั-งในครั-งนั-น
ข้ อ 43 เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี- การออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยงโดย
วิธีชู มือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนั-น ให้หุ้นหนึ ง (1) หุ ้นมี เสี ยงหนึ ง (1) เสี ยง และมติ ของที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั-นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ-นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี-ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี- ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั-งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั-งหมดหรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื-อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั-งหมดหรื อบางส่ วนทีสาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กูเ้ พือเสนอขายต่อประชาชนทัว ไป
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ รายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ผูถ้ ือหุ ้นรายนั-นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั-น นอกจากการออก
เสี ยงเลือกตั-งกรรมการซึงรวมถึงกรณี ต- งั ผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมด้วย
การจ่ ายเงินปันผลและการจัดสรรกําไรเพือ เป็ นทุนสํารอง
ข้ อ 56 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงิ นกําไรซึ งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั- งคราวเมื อเห็ นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรสมควรพอที จะทํา
เช่นนั-น และเมือได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ทีบริ ษทั ยังจําหน่ายหุ ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงิ น
ปั นผลทั-งหมดหรื อบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายในหนึ ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั-งนีให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั-นในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปั นผลภายในช่วงเวลาทีกฎหมายกําหนด ห้ามมิให้เรี ยกร้องดอกเบี-ยต่อบริ ษทั
ข้ อ 57 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี- จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบี ยน นอกจากทุนสํารอง
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินสํารองอืน ๆ ตามทีเห็นสมควรเพือการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้

สิ งทีส่งมาด้วย 5
การเลือกตั8งกรรมการทีอ อกตามวาระ
ข้ อ 20 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั-ง ให้กรรมการจํานวนหนึ งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3)
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั-น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลง
กันเอง หากตกลงไม่ได้ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุด
นั-นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนั-นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 21 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง ให้ออก
ข้ อ 25 ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ ง (1/2) ของจํานวนหุ ้นทีถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้ อ 17 กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั-งหมดนั-นต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรและกรรมการทั-งหมด
ของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ ายเงิ นหรื อทรั พย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั-งนี- กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบี-ยประชุม เบี- ยเลี-ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืนทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณากําหนด
โดยอาศัยมติซ ึ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั-งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม โดย
อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไปหรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั-นให้ได้รับเบี-ยเลี-ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลือกตั-งเป็ นกรรมการในอันทีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั อีกทางหนึง
การเลือกตั8งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน
ข้ อ 55 ให้ทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตั-งผูส้ อบบัญชีและให้กาํ หนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบบัญชีน- นั ผูส้ อบบัญชีซ ึ ง
พ้นจากตําแหน่ งไปแล้วนั-นมี สิ ทธิ ที จะได้รั บเลื อกให้กลับเข้ามารั บตําแหน่ งได้อี ก ผูส้ อบบัญชี ต ้องไม่ เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ในบริ ษทั ทั-งนี-บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์
ทีกาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

