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เอกสารแนบ 6

หมวดที่ 3
ข้ อบังคับเกีย่ วกับเรื่องกรรมการ
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุ ้นต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่ อ เป็ นกรรมกำรมีจำนวนไม่เกิ นกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จ ะพึงมีได้ในกำร
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อนั้น โดยกรรมกำรที่ผถู้ ื อหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้งั หมดตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณีที่บุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรมีจำนวนเกินกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำรเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ให้ใช้วิธีกำรลงคะแนนเป็ นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู้ ือหุ ้นออกเสี ยง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจำกผูถ้ ือหุ ้นตำมจำนวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นนั้นมีอยู่ท้ งั หมดตำม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่ำวจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง มำกหรื อ น้อ ยเพียงใดไม่ได้ โดยบุค คลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ด
ตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
ซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 20. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ออกจำกตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำม (1/3)
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลำกกันว่ำผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่ งนำนที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ ง กรรมกำรที่ออก
ตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออก
(5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
ข้อ 23. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ภำยใต้บงั คับของข้อ 23 ในกรณี ที่ต ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ งครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลื อ กบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีล ัก ษณะต้ อ งห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ งได้รับเลือกให้
เป็ นกรรมกำรแทนจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยงั เหลืออยู่
ในกรณี ที่ตำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงจนจำนวนกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่
เหลืออยูจ่ ดั ให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงทั้งหมดนั้นภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่
วันที่จำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรซึ่งตนแทน
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ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) ซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือ
หุ ้น (ถ้ำมี) ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บญั ชีของบริ ษทั ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสำนักงำนใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่ประธำน
กรรมกำรจะเห็นสมควร
ข้อ 36. กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำยี่สิบห้ำ (25)
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณีน้ ี ให้คณะกรรมกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 37. ในกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือ หุ ้นที่มีสิทธิ เ ข้ำประชุมและมีสิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนต้อ งเป็ นผูถ้ ือ หุ ้นที่มีชื่อ อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่คณะกรรมกำรกำหนด และจำนวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้
เป็ นไปตำมที่ปรำกฏในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิ ทธิ ข องบุคคลดังกล่ำวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือ น
แม้ว่ำทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่เกินสองเดือน
ข้อ 38. ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่ำเป็ นกำรประชุมสำมัญ หรื อกำรประชุมวิสำมัญ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็ นหนังสื อ
นัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียด
ตำมสมควร โดยระบุ ว่ ำ เป็ นเรื่ องที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทรำบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อเพื่ อ พิ จ ำรณำ รวมทั้ง ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่ อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ
สำม (3) วัน
คำบอกกล่ำวที่ส่งให้บรรดำผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ส่งโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ข้อ 39. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็
ได้ หนังสื อ มอบฉันทะต้อ งลงวันที่และลำยมือ ชื่ อ ของผูถ้ ื อ หุ ้นที่มอบฉันทะ และจะต้อ งเป็ นไปตำมแบบที่นำย
ทะเบียนกำหนด โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ ้นที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรื อผูท้ ี่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้ำประชุม
ข้อ 40. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ ้น ที่ได้รับมอบฉันทะมำกกว่ำหนึ่ ง (1) ฉันทะ
ย่อมมีสิทธิออกเสี ยงตำมจำนวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจำกกำรออกเสี ยงส่ วนตัวในกรณีที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 41. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ งใน
สำม (1/3) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำเข้ำ
ร่ ว มประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตำมที่กำหนดไว้ หำกกำรประชุมผูถ้ ื อหุ ้นได้เ รี ยกนัดเพรำะผูถ้ ื อหุ ้นร้อ งขอ กำร
ประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้ งหลังนี้ ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 42. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สำมำรถปฎิบตั ิ หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่งมำประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง
เป็ นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 43. ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมจะเลื่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นไปในเวลำอื่นโดยควำมยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกำหนดสถำนที่ วันและเวลำที่จะประชุม ครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่ งได้เลื่อนมำนั้น ห้ำมมิให้ปรึ กษำ
กิจกำรอื่นใดนอกจำกกิจกำรที่คำ้ งมำแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีกำรส่ งคำบอกกล่ำวให้เป็ นไปตำมข้อ 38.
ข้อ 44. กำรออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดยกำรลงคะแนนลับนั้น
ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ ้นมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นรำยใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นรำยนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงเลื อ กตั้งกรรมกำร และมติ ข องที่ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั มหำชนจำกัดหรื อบริ ษทั จำกัดมำเป็ นของบริ ษทั
(ค) กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุค คลอื่นเข้ำจัดกำรธุ รกิจของบริ ษัท หรื อ กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่ นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) กำรเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อกำรออกหุ ้นกูเ้ พื่อเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป
(ฉ) กำรควบหรื อเลิกบริ ษทั
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เอกสารแนบ 6
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ข้อ 45. กำรลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจกระทำได้เมื่อมีผถู้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) ซึ่ งมำประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ส่ วนวิธี กำรออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตำมที่
ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ข้อ 46. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปี พึงกระทำอย่ำงน้อยมีดงั นี้
(1) รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
(2) พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บญั ชีที่ผำ่ นมำ
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
(6) กิจกำรอื่น ๆ
ข้อ 47. ในกรณีที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตำมคำนิยำมของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตกลงเข้ำทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษทั ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ข้อ 58. ห้ำมมิให้บริ ษทั จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไรซึ่ งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งจ่ำยตำมจำนวนหุ ้น หุ ้นละเท่ำ ๆ กัน และกำรจ่ำยเงินปั นผลต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งครำวเมื่อเห็ นว่ำบริ ษทั มีกำไรสมควรพอที่จะ
ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ในกรณีที่บริ ษทั ยังจำหน่ำยหุ ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะ
จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรื อบำงส่ วนโดยออกเป็ นหุ ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น โดยได้รับควำมเห็ นชอบจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นก็ได้
กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้ก ระทำภำยในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ น
เวลำติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันด้วย ถ้ำหำกจ่ำยเงินปันผลภำยในช่วงเวลำที่กฎหมำยกำหนด ห้ำมมิให้เรี ยกร้อง
ดอกเบี้ยต่อบริ ษทั
ข้อ 59. บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน นอกจำก
ทุนสำรองดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงินสำรองอื่น ๆ ตำมที่
เห็นสมควรเพื่อกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั ก็ได้
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