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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
คณะกรรมการ
ข้อ 12. คณะกรรมการเป็ นผูด้ าเนิ นกิ จการของบริ ษ ทั โดยอยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม ของที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ และตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกิ นสิ บเอ็ด (11) คน
ซึ่ งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 13. การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งโดยใช้เสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง

(2)

ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีได้ในการเลื อกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อ
นั้นโดยกรรมการที่ผถู ้ ือหุ ้นออกเสี ยงเลื อกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้นตามจานวน
หุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้

(3)

ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีได้ในการเลื อกตั้งครั้ งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็ นรายบุ คคล ทั้งนี้ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ ผถู ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงเลื อกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้น
ตามจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ บุค คลใดบุ ค คลหนึ่ งมากหรื อน้อยเพี ยงใดไม่ ได้ โดยบุ ค คลซึ่ ง ได้รับ คะแนนเสี ย ง
สู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึง
เลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระหนึ่ งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)

-36-

กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธี
สมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธี
จับสลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 15. กรรมการมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็ จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริ ษัทหรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะ
อนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิ การต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 16. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ภายใต้บงั คับข้อ 20 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุคคลคนหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่ าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ย งั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ ม
ไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้า
(45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเองก็ได้
ภายในสี่ สิบ ห้า (45) วันนับ แต่วนั ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถื อว่า เป็ นการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิ ดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสาม
ครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35. ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสาม
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 33. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุ ม และให้โฆษณาคาบอกกล่ าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่ อนวันประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นอาจเป็ นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนด
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอไม่เสร็ จ
แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่ อนการพิจารณา ให้ที่ประชุ มกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุ มครั้ ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย
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ข้อ 34. ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น ผู้ถื อ หุ ้ น อาจมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งบรรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ว
เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งแทนตนก็ ไ ด้ หนัง สื อ มอบฉันทะจะต้องลงวัน ที่ และลายมื อชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้น ที่
มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หากผูร้ ับมอบฉันทะประสงค์จะออกเสี ยงในที่ ประชุ ม จะต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปวางไว้ต่อ
ประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วมการประชุม
ข้อ 35. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ ม
ไม่ น้อ ยกว่า ยี่สิ บ ห้า (25) คน หรื อ ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้น ทั้ง หมด และต้อ งมี หุ้ น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุ ม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวน
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะ
ผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุ ม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งมาประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อ
โดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ ง (1) หุ ้นมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษใน
เรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นรายนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี ้ขาด
(2) ในการกาหนดค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสาม (2/3)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม
(3) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั จากัดมาเป็ นของบริ ษทั
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(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิม่ เติม หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
(ช) การออกหุ น้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ)การควบเข้ากับบริ ษทั อื่น
ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงถึงผลการดาเนิ นการของบริ ษทั
ในรอบปี ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในอนาคต
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และ
(7) ประชุมปรึ กษากิจการอื่น ๆ
ข้อ 38. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อยตามค านิ ย ามของกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ให้ บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
การจ่ ายเงินปันผล
ข้อ 46. ห้ามมิให้จา่ ยเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่ งรวมถึงกาไรสะสม ในกรณี
ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงิ นปั นผลต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อพิจารณาตาม
หลักการทางบัญชี ซ่ ึ ง เป็ นที่ ย อมรั บ กันแล้วเห็ นว่า บริ ษทั มี ผลกาไรสมควรพอที่ จะทาเช่ นนั้น และเมื่ อได้
จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจานวนหุ น้ หุ น้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณี ของหุ น้ บุริมสิ ทธิ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ายหุ น้ ไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริ ษัท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง หมดหรื อบางส่ ว นโดยออกเป็ นหุ ้ น สามัญ ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยได้รั บ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
---------------------------------------

