สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6

ข้ อบังคับของบริษทั ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น
การประชุ มผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ น้ ที่
จําหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุ ผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคห้าครั้งใด
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 36 และข้อ 37 ผูถ้ ือหุ ้น
ตามวรรคห้าต้องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มในครั้ งนั้นให้แก่
บริ ษทั
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ตั ิ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั
ของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อสํานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่ งเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญ
ประจําปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บ
ห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด จึ งจะเป็ นองค์ประชุมเว้นแต่กฎหมายจะ
กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรณี ใดโดยเฉพาะ
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ข้ อ 37.

ข้ อ 38.

ข้ อ 39.

ข้ อ 40.
ข้ อ 44.

การประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 36 หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ก็ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็ นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุมในการนี้ ตอ้ งดําเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสื อนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาํ หนดไว้
ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ ง หรื อพิจารณา
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุม
กําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย
ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ จะเข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ชนิ ดใด
คราวใด
การประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
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การมอบฉันทะเพือ่ เข้ าประชุ มผู้ถอื หุ้นและสิ ทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แทนตนก็
ได้ และผูร้ ั บมอบฉันทะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่ อประธานคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธาน
คณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุ มก่ อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุ ม หนังสื อมอบฉันทะต้องทํา
ตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด
ข้ อ 42. ผูถ้ ื อหุ ้นคนใดมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ ประชุ มจะได้ลงมติ ผูน้ ้ ันไม่มีสิทธิ จะออกเสี ยง
ลงคะแนนด้วยในข้อ นั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน
ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 43.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

(1)

(2)

ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอี กเสี ยงหนึ่ งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ บุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษทั

การจ่ ายเงินปันผล
ข้ อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าว การจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 58. บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี ไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ่ งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนถึงหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
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เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย
และทุนสํารองส่ วนลํ้ามูลค่าหุน้ ตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักรให้คณะกรรมการเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน
เป็ นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการ
มอบหมาย การลงนามผูกพันบริ ษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั
ข้ อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทํา โดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อ
หน้าที่
ข้ อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องเลื อกตั้งในครั้ งนั้นให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน ใกล้ที่สุดกับ
ส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั้นให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้ อ 30. ห้ามมิ ให้กรรมการประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
หรื อเป็นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 32. ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ ายเงิ นหรื อทรั พย์สินอื่ นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ์ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริ ษทั เช่นเงินเดือน เบี้ย
ประชุ ม เบี้ยเลี้ ยง เบี้ ยประกัน บําเหน็จ เงิ นอุดหนุ น เงิ นรางวัล ค่ารั กษาพยาบาล ค่านํ้ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี การกําหนดค่ าสอบบัญชี และการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถอื หุ้นของผู้สอบบัญชี
ข้ อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
ข้ อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อหุ ้น ให้บริ ษทั จัดส่ ง
รายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
…………………………………………..
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