
 

ท่ี  02/2566               

        วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2566 

 

เร่ือง กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ จ่ายเงินปันผล  

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั ยนิูมิต เอนจเินียร่ิง จํากดั (มหาชน) (UEC)   ครัง้ท่ี 1/2566 เมื่อวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 

2566   ได้มีมตดิงันี ้ 

1. เสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลประจําปี 2565 เพ่ิมเติมจากเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 

0.03  บาท  โดยจ่ายจากกําไรสะสม กําหนดจ่ายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2566  โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  เมื่อ

วนัท่ี 8 กนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท   จึงรวมเป็นเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2565 อตัราหุ้นละ 0.09 บาท   

2. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 ในวันพุธท่ี 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.ณ ห้องรอยัล จัสมิน โรง

แรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพ 10110 

3. กําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2566 (Record Date) และสิทธิเพ่ือรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2566 “การให้สิทธิรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น” 

4. วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีดงันี ้

   4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

4.2 รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

 และรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2565 

4.3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับรองงบการเงินประจําปี 2565 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

  4.4 พิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2565 

 เพ่ิมเติมในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท กําหนดจ่ายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2566   โดยบริษัทได้จ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท  จึงรวมเป็นเงินปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานปี 2565 อตัราหุ้นละ 0.09 บาท  

 

 



  4.5 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอคา่ตอบแทนกรรมการปี 2566  จาํนวน 4,707,600 บาท (เท่าเดมิปีท่ีแล้ว) 

  และค่าพาหนะ ประชมุครัง้ละ 5,000 บาทต่อหน่ึงท่าน  

4.6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เลือกตัง้กรรมการอิสระท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้จาํนวน 4 ท่าน คือ 

1. นายไพบลูย์  เฉลิมทรัพยากร   

2. นายไทยลกัษณ์  ลีถ้าวร  

3. นายบณัฑติย์  เลิศประเสริฐสชุ 

4. นางสาววิไล ศิริพลูเกียรติกลุ   

กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

4.7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2566  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอแต่งตัง้   

 นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5874 หรือ 

 นายณฐัวฒุิ  สนัติเพ็ชร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5730 หรือ 

 นางวิไล  สนุทรวารณี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7356 

จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจาํปี 2566 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็น

จํานวน 1,400,000 บาท (เพ่ิมขึน้  200,000 บาท)   คา่บริการอ่ืนไม่ม ี

4.8 พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 28 ข้อ29 ข้อ33 ข้อ36 ข้อ37 ข้อ 39 และ ข้อ 48 (ตามเอกสารแนบ 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 28 ข้อ29 ข้อ33 ข้อ36 ข้อ37  

 ข้อ 39 และ ข้อ 48 ของบริษทัให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2565   

 4.9   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

          

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ         

ขอแสดงความนบัถือ 

                                  

(นางสาววิไล  ศิริพลูเกียรติกลุ)                         

    ผู้มีอํานาจลงนาม 

       โดยคําสัง่คณะกรรมการ  

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

ข้อบงัคับที่ขอแก้ไขดงันี ้

ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ  

เมื่อมีเหตุอนัสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท  กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ

เรียกประชมุคณะกรรมการได้  โดยต้องระบุเร่ืองและเหตผุลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไปด้วย  ในกรณีเช่นนีใ้ห้ประธานกรรมการ

เรียกและกําหนดวนัประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกนัเรียกและกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองท่ีร้องขอได้ภายใน 14 วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีรองประธาน

กรรมการไม่วา่ด้วยเหตใุด กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร่วมกนัเรียกประชมุคณะกรรมการได้ 

ข้อ 29. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ  ให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใดและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

การส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทส่งไปยงัท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่ืนใดท่ีกรรมการได้แจ้งไว้กไ็ด้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชดัแจ้งเป็นหนงัสือหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีท่ีกรรมการประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้แจ้งไว้แล้ว หรือ

ยกเลิกให้ส่งหนงัสือนดัประชมุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบด้วยไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนประชมุ 

กรณีท่ีกรรมการไม่ได้แจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่หรือยกเลิกการส่งหนงัสือนดัประชุมให้บริษัททราบภายในกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ให้ถือว่าการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรรมการแจ้งไว้ 

เป็นการส่งหนงัสือนดัประชมุโดยชอบแล้ว 

ข้อ 33.  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกนัอย่างน้อยหน่ึงครัง้ทุก 3 เดือน ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

สาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ท้องท่ีอ่ืน 

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง อาจดําเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีท่ีจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการ

ประชมุ 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวไว้แล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 



ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือบคุคลผู้ ถือหุ้น

คนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน

กรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดั

ให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็น

องค์ประชมุตามกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ

ประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นอาจดําเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 37.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือ

เพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 

7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพ์จําหน่าย ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้    

สํานกังานใหญ่ของบริษัท เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่  หรือสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกับ

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  

ในกรณีท่ีได้จดัให้มีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

การส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจส่งหนงัสือหรือเอกสารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัท่ี

อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีบคุคลนัน้ได้แจ้งไว้ก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุเอง ผู้ ถือหุ้นท่ีเรียกประชุมอาจจดัส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

หากผู้ ถือหุ้นนัน้ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้แจ้งไว้แล้ว หรือ

ยกเลิกให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

ประชมุ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่หรือยกเลิกการส่งหนงัสือนดัประชมุให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหก ให้ถือว่าการส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้

ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนงัสือนดัประชมุโดยชอบแล้ว 

การโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามท่ีบญัญัติ

ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ 39.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตน  ในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบ

ฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือชือ่ของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไป    ตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 



การมอบฉันทะตามวรรคหน่ึง อาจดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการท่ีมีความปลอดภยัและเชื่อถือได้

ว่าการมอบฉนัทะนัน้ได้ดําเนินการโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนกําหนด 

การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องสามารถระบุตัวตนผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ มอบฉันทะได้  กรณีการใช้ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์และยืนยันตัวผู้ มอบฉันทะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ 48.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด   ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงิน

ปันผล 

ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 5. เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆกนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกําไรพอสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ 

และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน 

หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทัง้นี ้ตามท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

การส่งหนงัสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลไปยงัผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ี คณะกรรมการอาจส่งหนงัสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยงัท่ี

อยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นได้แจ้งไว้ก็ได้ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้แจ้งไว้แล้ว หรือ

ยกเลิกให้ส่งหนงัสือบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบไม่น้อย

กว่า 3 วนักอ่นจ่ายเงินปันผล 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่ได้แจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีอยู่ หรือยกเลิกให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทหรือคณะกรรมการทราบภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหก  ให้ถือว่าการส่งหนงัสือบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลไปยงัท่ีอยู่ตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้ ถือหุ้นแจ้งไว้ เป็นการส่งหนงัสือโดยชอบแล้ว 

  

      

        


