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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่3 
คณะกรรมการ 

ข้อ 14.  คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น ผูม้ีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบรษิัท เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้  

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของ
บรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

ใหก้รรมการแจง้ใหท้ราบโดยไม่ชกัชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ 
ที่บรษิัทท าขึน้ระหว่างรอบบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษิัทและบรษิัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
ในระหว่างรอบบญัชี  

ข้อ 15.  ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งใชค้ะแนน
เสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 16.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกันว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้อาจไดเ้ลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 17.  กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัสหรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ ์และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนัน้ให้
กรรมการบรษิัทไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

หมวดที ่4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 28.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วัน
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกันนับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ 
(1/5)ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุ ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 29.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ ว ัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั โดยตอ้งด าเนินการก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือสถานท่ีอื่นใดทั่ว
ราชอาณาจกัร ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร  

ข้อ 30.  ในการประชุมผู้ถือหุน้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนดซึ่งอย่างนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถือหุน้ 

2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะ
เขา้ประชมุ 

ข้อ 31.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ
หา้ (25) คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ             

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชมุ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ  

 ข้อ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด          

 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

 (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั              

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ฉ)      การควบหรือเลิกบรษิัท 
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ข้อ 33.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทใน 

รอบปีที่ผ่านมา 

 (2)    พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา           

 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4)    เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

 (5)    แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน             

 (6)    กิจการอื่นๆ 

หมวดที ่5 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 35.  บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเกบ็รกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และ
ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน อย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบ สิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชี
ของบรษิัท 

สมดุและบญัชีทัง้หลายของบริษัทจะตอ้งท าเป็นภาษาไทยและตอ้งท าตามมาตรฐานการท าบญัชีสากลซึ่งเป็นที่
ยอมรบักนัทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ข้อ 36.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 37.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนัดประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับ
รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  

(2)    รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 38.  ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบแสดง
ฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัท
จดัส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้ับในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย ผูส้อบบญัชีตอ้ง
ไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 

ใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยสิ์น
และหนีสิ้นของบริษัทไดใ้นเวลาท าการของบริษัท และใหม้ีสิทธิที่จะเรียกใหก้รรมการ พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทให้
ขอ้ความและค าชีแ้จงอย่างใดๆ ตามที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี  ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ย
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งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  และตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านัน้ดว้ย
ว่างบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบรษิัท
หรือไม่ 

ข้อ 39.  คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการจดบนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และของที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้ง สมุดนีใ้หเ้ก็บรักษาไว ้ณ บริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติ
ดงักล่าว เมื่อไดล้งลายมือชื่อโดยผูเ้ป็นประธานในการประชมุครัง้นัน้ หรือไดล้งลายมือชื่อโดยผูเ้ป็นประธานในการประชมุ
ครัง้ถัดไปแลว้ ใหถื้อว่าเป็นหลักฐานอนัถูกตอ้งส าหรบัขอ้ความอันไดบ้ันทึกลงไวน้ั้นและใหถื้อว่ามติและการด าเนินการ
ทัง้หลายของที่ประชุมตามที่ไดจ้ดบนัทึกไวน้ัน้ไดก้ระท าไปโดยชอบ ทัง้นี ้รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการตอ้งจดัท าใหเ้สรจ็ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัประชมุ 

                                                                                   หมวดที ่6    
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 40.  หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล   

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุิมสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี 
ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย
สาม (3) วนัติดต่อกันดว้ย และมิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  

ข้อ 41.  ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้ 
บรษิัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ก็ได ้

ข้อ 42.  บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท 

เมื่อไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วน
ล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้


