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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ก.  การประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉนัทะเพอืเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายในสเีดอืน 
นับแตว่ันสนิสดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท กจิการอนัทปีระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีังน ี

(1) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุ และบัญชกีําไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
(5) แตง่ตังผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ี
(6) กจิการอนืๆ  
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามัญ   

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมอืใดก็ไดสุ้ดแทแ้ต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถ้ือหุน้คนหนึงหรือหลายคนซงึมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุน้       
ทจํีาหน่ายไดทั้งหมดจะเขา้ชอืกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ
วสิามัญเมอืใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรอืงและเหตผุลในการทขีอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสสีบิหา้วันนับแต่
วันทไีดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทคีณะกรรมการไมจั่ดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ผูถ้อืหุน้ทังหลายซงึเขา้ชอืกันหรือผูถ้อืหุน้คนอนืๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบังคับไวนั้นจะเรยีก
ประชมุเองก็ไดภ้ายในสสีบิหา้วันนับแตว่ันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ใหถ้อืวา่
เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทคีณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็น
ทเีกดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทปีรากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทเีป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสาม
ครังใด จํานวนผูถ้อืหุน้ซงึมารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้
ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทเีกดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครังนันใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 30. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานท ี
วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรอืงทจีะตอ้งเสนอตอ่ทปีระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา แลว้แต่กรณี  
รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรอืงดังกล่าว โดยจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบียนทราบ       
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ตดิต่อกัน       
สามวัน และไมน่อ้ยกวา่สามวันกอ่นวันประชมุดว้ย 

การประชมุผูถ้อืหุน้จะจัดใหม้ขีนึ ณ ทอ้งทอีนัเป็นสํานักงานใหญ ่หรอื ณ ทอ้งทอีนื
ตามทคีณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 31. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหบ้คุคลซงึบรรลนุติภิาวะแลว้ เขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบทนีายทะเบยีนกําหนด และใหผู้ร้ับมอบฉันทะ
ยนืหนังสอืมอบฉันทะตอ่ประธานกรรมการ หรอืผูท้ปีระธานกรรมการกําหนดกอ่นเขา้ประชมุ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนใหถ้ือว่าผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสยีงเท่ากับจํานวน
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซงึมอบฉันทะและมสีทิธอิอกเสยีงในครังนันรวมกัน เวน้แตผู่ร้ับมอบฉันทะ
จะแถลงตอ่ทปีระชมุกอ่นลงคะแนนวา่ตนจะออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ซงึมอบฉันทะเพยีงบางคน โดยให ้
ระบชุอืผูถ้อืหุน้ซงึมอบฉันทะและจํานวนหุน้ทผีูถ้อืหุน้คนนันๆ ถอือยูด่ว้ย 
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ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี)        
มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ยสีบิหา้คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กงึหนงึของจํานวนผูถ้อืหุน้ทังหมด และตอ้งมหีุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนงึในสามของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดทั้งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทปีรากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครังใด เมอืลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนงึชวัโมง 
จํานวนผูถ้ือหุน้ทีมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้นัน       
ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นันมใิช่เป็น       
การประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดวันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครังหลังนไีมบ่ังคับวา่ตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของทปีระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทปีระธานกรรมการ
ไม่อยูใ่นทปีระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทไีด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซงึมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนงึ
เป็นประธานในทปีระชมุ 

ขอ้ 34. ประธานในทปีระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทคีวบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทว่าดว้ยการประชุม ในการนีตอ้งดําเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระ        
ทกีําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แตท่ปีระชมุจะมมีตใิหเ้ปลยีนลําดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุ 

เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแลว้ ผูถ้ือหุน้ซงึมีหุน้นับรวมกันได ้     
ไม่นอ้ยกวา่หนงึในสามของจํานวนหุน้ทจํีาหน่ายไดทั้งหมด จะขอใหท้ปีระชมุพจิารณาเรอืงอนื
นอกจากทกีําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีททีปีระชุมพจิารณาเรอืงตามลําดับระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง 
หรือพิจารณาเรืองทีผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจําเป็นตอ้งเลือน     
การพจิารณา ใหท้ปีระชมุกําหนดสถานท ีวัน และเวลาทปีระชมุครังต่อไป และใหค้ณะกรรมการ
สง่หนังสอืนัดประชมุระบสุถานท ีวัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดวันกอ่นประชมุ ทังนีใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนัสามวัน และ
ไมน่อ้ยกวา่สามวันกอ่นวันนัดประชมุดว้ย 

ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิัตดิังน ี
(1)  เวน้แตข่อ้บังคับนีจะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอนื ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราว

ผูถ้อืหุน้รายหนงึมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอื โดยถอืวา่หุน้หนงึมเีสยีงหนงึ 
(2)  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า

หา้คนรอ้งขอ และทปีระชมุลงมตใิหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารลงคะแนนเสยีงลับ
ใหเ้ป็นไปตามทปีระธานในทปีระชมุกําหนด 

(3)  ในกรณีทผีูถ้อืหุน้มสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีง
ลงคะแนนในเรอืงนันมไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตังกรรมการ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ขอ้บังคับนีจะกําหนดเป็นอยา่งอนื มตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้นันใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีง ดังตอ่ไปน ี 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีง
ทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) ขาย หรอืโอนกจิการของบรษัิททังหมด หรอืบางสว่นทสีําคัญใหบ้คุคลอนื 
(ข)   ซอื หรือรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน หรือบรษัิทเอกชนมาเป็น

ของบรษัิท 
(ค) ทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญา เกยีวกับการใหเ้ช่ากจิการของบรษัิททังหมด 

หรอืบางสว่นทสีําคัญ 
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(ง)  มอบหมายใหบ้คุคลอนืเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท 
(จ)  รวมกจิการกบับคุคลอนื โดยมวีัตถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  แกไ้ขเพมิเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับ 
(ช)  เพมิ หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืออกหุน้กู ้
(ซ)  ควบ หรอืเลกิบรษัิท 

ข.  คณุสมบตัขิองกรรมการ  คา่ตอบแทนกรรมการ การพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 
ขอ้ 13.  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที

กฎหมายกําหนด มจํีานวนไมน่อ้ยกวา่เจ็ดคนและไมเ่กนิกวา่สบิหา้คน เลอืกตังโดยทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 
และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของจํานวนกรรมการทังหมดตอ้งมถีนิทอียูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้ 14.  กรรมการมีสทิธไิดร้ับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหนา้ที ซงึค่าตอบแทน ไดแ้ก ่
เงนิเดอืน เบยีประชมุ เบยีเลยีง โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอนืตามททีปีระชมุผูถ้อืหุน้
จะพจิารณาซงึอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลักเกณฑ ์หรอืจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได  ้และนอกจากนันใหไ้ดร้ับเบียเลียงและ
สวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการดังกล่าวขา้งตน้ ตอ้งไม่ขัดหรอืแยง้กับการดํารง
คณุสมบัตขิองกรรมการทเีป็นอสิระ ซงึกําหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท      
ซงึไดร้ับเลือกตังเป็นกรรมการ ในอันทีจะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็น
พนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ขอ้ 15.  คณะกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทังปวงของบริษัท และ        
มอํีานาจหนา้ทจัีดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ และมตทิปีระชมุผูถ้อืหุน้ 
และมอํีานาจกระทําการใดๆ ตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืทเีกยีวขอ้งกับการดังกล่าวนัน  
ทังนีคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนงึหรอืหลายคน หรอืบคุคลอนืใดปฏบิัตกิารอยา่งหนงึ
อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 16.  ใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตังกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปน ี 
(1) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทตีนถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนงึ

มหีนงึเสยีง 
(2) ผูถ้ือหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพียงบุคคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แตทั่งนตีอ้งไมเ่กนิจํานวนกรรมการทจีะพงึเลอืกตังในครังนัน 
(3) ในกรณีทีผูถ้ือหุน้ใชส้ทิธเิลือกบุคคลมากกว่าหนึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้      

มสีทิธลิงคะแนนเสยีงใหแ้กบ่คุคลแตล่ะทา่นนันไดเ้ทา่กบัจํานวนคะแนนเสยีงทตีนมอียู ่ทังนโีดย
จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(4) บุคคลซงึไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ดร้ับเลือกตัง       
เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีบุคคลซงึไดร้ับการเลือกตัง       
ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการทพีงึเลอืกตังในครงันัน ใหป้ระธานทปีระชมุ
เป็นผูอ้อกเสยีงชขีาด เพอืใหไ้ดจํ้านวนกรรมการทจีะพงึเลอืกตังในครังนัน 

ขอ้ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม
เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทจีะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้สีดุ
กบัสว่นหนงึในสาม 

กรรมการทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทสีองภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน 
ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทอียู่ในตําแหน่งนานทสีุดนัน
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลอืกตังเขา้มาดํารงใหมไ่ด ้
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ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมอื 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั 
(4) ทปีระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก โดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสขีองจํานวน

ผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมจํีานวนหุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่
กงึหนงึของจํานวนหุน้ทถีอื โดยผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

(5) ศาลมคํีาสงัใหอ้อก 
ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้นืใบลาออกจากบรษัิท การลาออก         

มผีลนับแตว่ันทใีบลาออกไปถงึบรษัิท 
กรรมการซงึลาออกตามวรรคหนงึ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20.  ในกรณีทีตําแหน่งกรรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  
ใหค้ณะกรรมการเลอืกผูถ้อืหุน้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนงึซงึมคีุณสมบัต ิและไม่มลัีกษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน บุคคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทยีังเหลอือยูข่องกรรมการทตีนแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนงึ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
ของจํานวนกรรมการทยีังเหลอือยู ่

ขอ้ 21.  ในกรณีทตํีาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืนอ้ยกว่าจํานวนทคีรบเป็นองคป์ระชมุ 
ใหก้รรมการทเีหลอือยูก่ระทําการในนามของคณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
เพอืเลอืกตังกรรมการแทนตําแหน่งทวีา่งทังหมดเทา่นัน 

การประชุมตามวรรคหนึง ใหก้ระทําภายในหนึงเดอืนนับแต่วันทจํีานวนกรรมการ
วา่งลงเหลอืนอ้ยกวา่จํานวนทจีะเป็นองคป์ระชมุ 

บุคคลทเีขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึง อยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระ
ทยีังเหลอือยูข่องกรรมการทตีนแทน 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก่็ได ้
ค.  การจา่ยเงนิปนัผล และการจดัสรรเงนิกําไร 

ขอ้ 42.  หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอนืนอกจากเงนิกําไร ในกรณีทบีรษัิทยังมี
ยอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจํานวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยอนุมัตขิองทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครังคราว เมอืเห็นว่า

บรษัิทมผีลกําไรสมควรพอทจีะทําเชน่นัน และเมอืไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ปีระชมุ
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทําภายในหนึงเดือน นับแต่วันทีทีประชุมผูถ้ือหุน้หรือ
คณะกรรมการลงมต ิแลว้แตก่รณี ทังนี ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่ว
การจา่ยเงนิปันผลในหนังสอืพมิพด์ว้ย 

ขอ้ 43.  บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้
ของกําไรสทุธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนจีะมจํีานวน
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน 

คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัตใิหม้ีเงนิสํารองประเภทต่างๆ 
เพอืประโยชนใ์นการดําเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยก็ได ้
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ง.  การแตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
ขอ้ 44.  ใหท้ปีระชมุใหญ่แต่งตังผูส้อบบัญช ีผูส้อบบัญชผีูซ้งึออกไปนันจะเลอืกกลับเขา้

ดํารงตําแหน่งอกีก็ได ้
ขอ้ 45.  ผูส้อบบัญชจีะไดค้า่ตอบแทนเทา่ใด ใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด  
ขอ้ 46.  กรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ทใีดๆ ของบรษัิท เวลาอยู่

ในตําแหน่งนันๆ จะเลอืกมาเป็นตําแหน่งผูส้อบบัญชไีมไ่ด ้
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