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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
ก.  การประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน 

* ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายในสีเ่ดอืน นับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

(1)   รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
(2)   พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 
(3)   พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 
(4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(6)   กจิการอืน่ๆ 

  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแทแ้ต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกันนับจํานวนหุน้ได ้       
ไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในหา้ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันได ้         
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุ  
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอื
ดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุวสิามัญ ภายในหนึง่เดอืนนับแตว่นัไดรั้บหนังสอืจาก
ผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 30. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วัน เวลา 
ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่
เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ง
ดังกล่าว โดยจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันกอ่นวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าว  
นัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสามวนั และไมน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุดว้ย 
  การประชุมผูถ้ือหุน้จะจัดใหม้ีข ึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นสํานักงานใหญ่หรือ ณ ทอ้งที่อื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้
 ขอ้ 31. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหบ้คุคลซึง่บรรลนุติภิาวะแลว้ เขา้ประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้
  หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนกําหนด และใหผู้รั้บมอบฉันทะยืน่หนังสอื
มอบฉันทะตอ่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกําหนดกอ่นเขา้ประชมุ 
  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหถ้อืวา่ผูรั้บมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากับจํานวนคะแนนเสยีงของ        
ผูถ้ือหุน้ซึง่มอบฉันทะและมีสทิธอิอกเสียงในครัง้นั้นรวมกัน เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน
ลงคะแนนวา่ตนจะออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มอบฉันทะเพยีงบางคน โดยใหร้ะบชุือ่ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มอบฉันทะและจํานวน
หุน้ทีผู่ถ้อืหุน้คนนัน้ๆ ถอือยูด่ว้ย 
 ขอ้ 32. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่         
ยีส่บิหา้คน หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสาม
ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ชั่วโมง จํานวนผูถ้อืหุน้        
ทีม่าร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
การประชมุเป็นอันระงับไป แตถ่า้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชมุใหม่
และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี้ไม่บังคับว่า        
ตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ 
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
 ขอ้ 34. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบรษัิทว่าดว้ย
การประชมุ ในการนีต้อ้งดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่
ทีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่นลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
 
* เสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขตามระเบยีบวาระที ่9 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 วันที ่5 เมษายน 2561 
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เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แลว้ ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ใน

สามของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวใ้นหนังสือ           
นัดประชมุอกีก็ได ้
  ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามลําดับระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรอืพจิารณาเรือ่ง
ทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจําเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุกําหนดสถานที ่  
วัน และเวลาทีป่ระชมุครัง้ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วัน เวลา และระเบยีบวาระ
การประชุมไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
ตดิตอ่กนัสามวนั และไมน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนันัดประชมุดว้ย 
 ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิตัดิงันี ้

(1)  เวน้แตข่อ้บังคับนี้จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหนึง่        
มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื โดยถอืวา่หุน้หนึง่มเีสยีงหนึง่ 

 (2)  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่หา้คนรอ้งขอ และ         
ทีป่ระชมุลงมตใิหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารลงคะแนนเสยีงลับใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุ
กําหนด 

 (3)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้
มไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 ขอ้ 36. เวน้แตข่อ้บงัคบันีจ้ะกําหนดเป็นอยา่งอืน่ มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีง        
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  ขาย หรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีสํ่าคญัใหบ้คุคลอืน่ 
(ข)  ซือ้ หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค)  ทํา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีสํ่าคญั 
(ง)  มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท 
(จ)  รวมกจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(ช)  เพิม่ หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืออกหุน้กู ้
(ซ)  ควบ หรอืเลกิบรษัิท 

ข.  คณุสมบตัขิองกรรมการ  คา่ตอบแทนกรรมการ การพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

 ขอ้ 13.  คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งมคีณุสมบัต ิและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายกําหนด มจํีานวน
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดคนและไม่เกนิกวา่สบิหา้คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 
 ขอ้ 14.  กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนในการปฏบิัตหินา้ที ่ซ ึง่ค่าตอบแทน ไดแ้ก ่เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ 
โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลักเกณฑ ์หรอืจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดรั้บเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 
  การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการดังกล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่ขัดหรอืแยง้กับการดํารงคุณสมบัตขิอง
กรรมการทีเ่ป็นอสิระ ซึง่กําหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท ซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้    
เป็นคณะกรรมการ ในอนัทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 ขอ้ 15.  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบจัดการกจิการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษัิท และมีอํานาจหนา้ที่
จัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และมอํีานาจกระทําการใดๆ 
ตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืบรคิณห์สนธหิรือที่เกีย่วขอ้งกับการดังกล่าวนั้น  ทัง้นี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให ้
กรรมการคนหนึง่คนใดหรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได ้
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 ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนึง่มหีนึง่เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิ

จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิงคะแนนเสยีง

ใหแ้กบ่คุคลแตล่ะทา่นนัน้ไดเ้ทา่กบัจํานวนคะแนนเสยีงทีต่นมอียู ่ทัง้นีโ้ดยจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใด
ไมไ่ด ้

(4) บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับ 
จํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากัน           
เกนิจํานวนกรรมการทีพ่งึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพือ่ใหไ้ดจํ้านวนกรรมการทีจ่ะพงึ 
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 ขอ้ 17.  ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา ถา้จํานวน
กรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจั้บสลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 
  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้เขา้มาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด ้
 ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก โดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมจํีานวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

(5) ศาลมคํีาสัง่ใหอ้อก 
 ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกจากบรษัิท การลาออกมผีลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถงึบรษัิท 
  กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้
 ขอ้ 20.  ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
ผูถ้อืหุน้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ซ ึง่มคีุณสมบัต ิและไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด    
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดอืน            
บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
  มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวน
กรรมการทีย่ังเหลอือยู ่
 ขอ้ 21.  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจํานวนที่ครบเป็นองค์ประชุม ใหก้รรมการ                 
ทีเ่หลอือยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทน
ตําแหน่งทีว่า่งทัง้หมดนัน้ 
  การประชมุตามวรรคหนึง่ ใหก้ระทําภายในหนึง่เดอืนนับแตว่ันทีจํ่านวนกรรมการวา่งลงเหลอืนอ้ยกวา่
จํานวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุ 
  บุคคลที่เขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการทีต่นแทน 
 ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้
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ค.  การจา่ยเงนิปนัผล และการจดัสรรเงนิกําไร 
 ขอ้ 42.  หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู่
หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 
  เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจํานวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยอนุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว เมือ่เห็นวา่บรษัิทมผีลกําไร
สมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
  การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทําภายในหนึง่เดอืน นับแต่วันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมต ิ
แลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลในหนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ขอ้ 43.  บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของทุน 
จดทะเบยีน 
  คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหม้เีงนิสํารองประเภทตา่งๆ เพือ่ประโยชน์ในการ
ดําเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยก็ได ้

ง.  การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี

 ขอ้ 44.  ใหท้ีป่ระชมุใหญแ่ตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีผูส้อบบญัชผีูซ้ ึง่ออกไปนัน้จะเลอืกกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีก็ได ้
 ขอ้ 45.  ผูส้อบบญัชจีะไดค้า่ตอบแทนเทา่ใด ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด  
 ขอ้ 46.  กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบรษัิท เวลาอยู่ในตําแหน่งนัน้ๆ 
จะเลอืกมาเป็นตําแหน่งผูส้อบบญัชไีมไ่ด ้
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