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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 12. คณะกรรมการเป็นผูด้  าเนินกิจการของบริษทั โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
และตามบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ทั้งน้ี กรรมการไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน  
ซ่ึงเลือกตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทั้งหมดของบริษทัจะต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติและ            
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก 
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น
โดยกรรมการท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้น 
ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
ได้ในการเลือกตั้ งคร้ังนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้ งน้ี ในการออกเสียง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตาม
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้วิธี
สมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ให้ใชว้ิธี 
จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
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ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะอนุมติั ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 16. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั  

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง อาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 21. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง  
(2) เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู ่
ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี  
(4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ 
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี 
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นอาจเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดในประเทศไทยก็ไดแ้ลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงั ผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกวา่สามวนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 34. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ี 
มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  

หากผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในท่ีประชุม จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ 
ต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วมการประชุม  

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะ 
ผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
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ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ใน         
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงมาประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือ
โดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)  
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ                       
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 

 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)   การเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ)  การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

(ฉ)  การลดทุนจดทะเบียน 

(ช)  การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 

(ซ)  การเลิกบริษทั 

(ฌ)  การควบเขา้กบับริษทัอ่ืน 
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ขอ้ 37. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัใน
รอบปีผา่นมา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในอนาคต 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และ 

(7) ประชุมปรึกษากิจการอ่ืน ๆ 

ขอ้ 38. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ในเม่ือพิจารณาตาม
หลกัการทางบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้เห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงิน
ปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีของหุน้บุริมสิทธิ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

------------------------------------ 
 


