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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการ 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น ผู้มีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้  

 ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

 ให้กรรมการแจ้งให้ทราบโดยไม่ชกัช้าในกรณีที่กรรมการมีสว่นได้สว่นเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญา
ใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหวา่งรอบบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงในระหวา่งรอบบญัชี  

ข้อ 15. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนน
เสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

                          (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า จ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่า
ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้อาจได้เลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น หลกัเกณฑ์ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนัน้ให้
กรรมการบริษัทได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วมาแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
( 1/5) ข อ ง จ า น ว น หุ้ น ที่ จ า ห น่ า ย ไ ด้ ทั ้ ง ห ม ด  ห รื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ยี่ สิ บ ห้ า  (25) ค น  
ซึง่มีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอื
จากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 29. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั
ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั โดยต้องด าเนินการก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
             ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดทัว่
ราชอาณาจกัร ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  
 
      ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ
ก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดซึง่อยา่งน้อยจะต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถือหุ้น 
2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

                หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 
      ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ
ห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้น
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และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
                ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ             

              ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มา
เข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในที่
ประชมุ  
               ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด          
        (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
                                   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่ 
                                                บคุคลอื่น 
                      (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
                      (ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด 
                                                หรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  
                                                หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั              

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

                ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทใน 

รอบปีที่ผา่นมา 
  (2)   พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา           

    (3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
                  (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
                  (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน             
                              (6)   กิจการอื่นๆ 
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หมวดที่ 5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

 
             ข้อ 35. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และ
ต้องจดัท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ สิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชี
ของบริษัท 
                          สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัทจะต้องท าเป็นภาษาไทยและต้องท าตามมาตรฐานการท าบญัชีสากล
ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงาน 

การตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี  
(2)   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 

      ข้อ 38. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
                ให้ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทได้ในเวลาท าการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนกังาน และ
ลกูจ้างของบริษัทให้ข้อความและค าชีแ้จงอยา่งใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชี  ผู้สอบบญัชีต้อง
ท ารายงานว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  และต้องแถลงใน
รายงานเช่นวา่นัน้ด้วยวา่ งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุนัน้ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องและแสดงถึงกิจการท่ีแท้จริง
และถกูต้องของบริษัทหรือไม ่
 ข้อ 39. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการจดบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ บริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติ
ดงักลา่ว เมื่อได้ลงลายมือช่ือโดยผู้ เป็นประธานในการประชมุครัง้นัน้ หรือได้ลงลายมือช่ือโดยผู้ เป็นประธานในการประชมุ
ครัง้ถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัถกูต้องส าหรับข้อความอนัได้บนัทึกลงไว้นัน้และให้ถือว่ามติและการด าเนินการ
ทัง้หลายของที่ประชุมตามที่ได้จดบนัทึกไว้นัน้ได้กระท าไปโดยชอบ ทัง้นี ้รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการต้องจดัท าให้เสร็จภายในสบิสี ่(14) วนันบัแตว่นัประชมุ 
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                                                                                   หมวดที่ 6    
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

 
            ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล   
                     เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้น
บริุมสทิธิได้รับเงินปันผลแตกตา่งจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ 
                     การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
                     คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
                     การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ  
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาอย่างน้อยสาม (3) วันติดต่อกันด้วย และมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  

      ข้อ 41. ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุ
แล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
             ข้อ 42. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุ
จดทะเบียนของบริษัท 
                       เมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
                                           


