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เอกสารแนบ 6

หมวดที่ 3
ข้ อบังคับเกีย่ วกับเรื่องกรรมการ
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมี จานวนไม่เกิ นกว่าจานวนกรรมการที่ จะพึงมี ได้ในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่ อนั้น โดยกรรมการที่ ผูถ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ให้ใช้วธิ ีการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะ
แบ่ งคะแนนเสี ยงให้แก่ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ด
ตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู ้
เป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ภายใต้บังคับ ของข้อ 23 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลื อกบุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ งได้รับเลือกให้
เป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงจนจานวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยูจ่ ดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่จานวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนอยูใ่ น
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
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ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 36. การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25)
คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้
เป็ นไปตามที่ ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันเดี ยวกัน ทั้งนี้ สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทื อน
แม้วา่ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสองเดือน
ข้อ 38. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ เป็ นการประชุมสามัญ หรื อการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อ
นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุ ว่ า เป็ นเรื่ องที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
คาบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็
ได้ หนังสื อมอบฉันทะต้องลงวันที่ และลายมื อชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบที่ นาย
ทะเบียนกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 40. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้น ที่ได้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่ ง (1) ฉันทะ
ย่อมมีสิทธิออกเสี ยงตามจานวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจากการออกเสี ยงส่วนตัวในกรณี ที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้า
ร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การ
ประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฎิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 43. ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกาหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่ งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึ กษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่คา้ งมาแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคาบอกกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 38.
ข้อ 44. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนั้น
ให้หุ้นหนึ่ ง (1) หุ ้นมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นรายนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจากการออกเสี ย งเลื อ กตั้ง กรรมการ และมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั จากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
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เอกสารแนบ 6
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ข้อ 45. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจกระทาได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาอย่างน้อยมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 47. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามคานิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ข้อ 58. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่ งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งจ่ายตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควรพอที่จะ
ทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ายหุ ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะ
จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดื อนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปั นผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนด ห้ามมิให้เรี ยกร้อง
ดอกเบี้ยต่อบริ ษทั
ข้อ 59. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนสารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงินสารองอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
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