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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 

ข้อบังคับในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และคะแนนเสียงสําหรับวาระการประชุม 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต ่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสํานกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ สถานท่ี

อ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 36 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือ 

อยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการกาํหนด และจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ถูก

กระทบกระเทือน แมว่้าทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นจะมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงแลว้ 

วนัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่เกินสองเดือน 

ขอ้ 37  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัทาํ

หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม         

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า

เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และ

ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

คาํบอกกล่าวท่ีส่งให้บรรดาผูถื้อหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ขอ้ 40  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบ

ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผู ้ถือหุ้นทั้ งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้  

ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้น 

ร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมใน

การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี        

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

เลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 43 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม  

ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต ่

ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวน 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม

อีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น

เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั 

และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลาและ

ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดั

ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 ขอ้ 45 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอยา่งนอ้ยมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 ขอ้ 51 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

2. การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้หนังสือ 

มอบฉันทะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กาํหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) จาํนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผูรั้บ

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะยอ่มมีสิทธิ ออกเสียง

ตามจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีท่ีตนเป็นผูถื้อหุ้น 

ข้อ 44  เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็น        

การออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้น     

รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก          

การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษทั หรือการออกหุ้นกูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

3. คณะกรรมการ 

ขอ้ 19 เวน้แต่ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 24 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

เพ่ือให้ไดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  
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ขอ้ 20 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถ้าจาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ

ท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ขอ้ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ  

ทั้งน้ี กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ จากบริษทัในรูปของ 

เงินบาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนทาํนองเดียวกนั ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั

หรือตามท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดโดยอาศัยมติซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้

และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในอัน ท่ีจะได้รับค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ี เ ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

อีกทางหน่ึง  

5. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 47 รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 49 บริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง

จดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็น

รอบปีบัญชีของบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ

งบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา

และอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี 

ขอ้ 50 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้ห้

ถูกตอ้งและสมบูรณ์ คือ 

(1) จาํนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอนัเป็นเหตุให้ไดรั้บหรือจ่ายเงินทุกรายการและกาํไรหรือ

ขาดทุนของบริษทั 

 (2) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 

 (3) เงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้นและเงินทุนสาํรอง 
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ขอ้ 53 ให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และให้กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีนั้น  

ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากตาํแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดอี้ก ผูส้อบบญัชี             

ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู ้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทต้องจัดให้มี 

การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์       

และ/หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. เงินปันผลและเงินสํารอง 

ขอ้ 54 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรซ่ึงรวมถึงกาํไรสะสมในกรณีท่ีบริษทัยงัมี

ยอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรสมควร

พอจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทั

จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั้ ง น้ี  ให้แจ้ง เ ป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ้น  และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเ งินปันผลนั้ น 

ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลา 

ท่ีกฎหมายกาํหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบ้ียต่อบริษทั 

ขอ้ 55 บริษทัต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 

ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินสาํรองอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือการดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้  


