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ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 11 บริษัทฯ อาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี�สบิเอด็ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั/งกไ็ด้หรืออาจงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวันเดียวกไ็ด้ ทั/งนี/  ตามที�คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ 
สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสบิสี� (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบยีนการโอนหุ้น 

ขอ้ 17 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั/งหมดนั/นต้องมถีิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทั/งหมด
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มคุีณสมบตัแิละไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามที�กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 19 เว้นแต่ที�ได้กาํหนดไว้ในข้อ 24 ให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั/งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดงัต่อไปนี/  
(1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อเสยีงหนึ�ง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สทิธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่ทั/งนี/ ต้องไม่เกนิจาํนวนกรรมการที�จะพึง

เลือกตั/งในครั/งนั/น 
(3) ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นใช้สทิธเิลือกบุคคลมากกว่าหนึ�งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงให้แก่บุคคลแต่ละ

ท่านนั/นได้เท่ากบัจาํนวนคะแนนเสยีงที�ตนมอียู่ ทั/งนี/  โดยจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั/งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะ                      

พึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ในกรณบุีคคลซึ�งได้รับการเลือกตั/งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที�
จะพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ให้ประธานในที�ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี/ ขาดเพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั/ง                     
ในครั/งนั/น 

ขอ้ 20 ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครั/ง ให้กรรมการจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะ              
แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที�สดุกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) 

กรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั/น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลง
กนัเอง หากตกลงไม่ได้ให้ใช้วิธจีับสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุนั/น
เป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั/นอาจได้รับเลือกเข้ามาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด้ 

ขอ้ 25 ที�ประชุมผู้ถอืหุ้น อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ                    
มหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจาํนวนหุ้นที�ถอืโดยผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี ที�มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั/งนี/  กรรมการมีสทิธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบี/ยประชุม เบี/ ยเลี/ ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บาํเหนจ็ โบนัสหรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื�นทาํนองเดียวกนั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากาํหนด
โดยอาศัยมต ิซึ�งประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั/งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม โดยอาจ
กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะกาํหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี�ยนแปลงกไ็ด้และนอกจากนั/นให้ได้รับเบี/ยเลี/ยงและสวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัทฯ 

ความในวรรคหนึ�ง ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ�งได้รับเลือกตั/งเป็นกรรมการในอนัที�จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อกีทางหนึ�ง 

ขอ้ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี� (4) เดือนนับแต่วันสิ/นสดุของรอบปี
บัญชีของบริษัท ณ ท้องที�อันเป็นที�ตั/งของสาํนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรือสถานที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ                   
จะเหน็สมควร 

ขอ้ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที�มีชื�ออยู่ในทะเบียน                
ผู้ถอืหุ้น ณ วันที�คณะกรรมการกาํหนดและจาํนวนหุ้นที�ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายจะมสีทิธอิอกเสยีลงคะแนนให้เป็นไปตามที�ปรากฏ
ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั/งนี/  สทิธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทอืน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี�ยนแปลงแล้ว วันที�กาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งต้องเป็นวันที�ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่เกนิสองเดอืน 
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ขอ้ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญหรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสอืนัดประชุม 
ระบุสถานที� วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัหิรือเพื�อพิจารณา รวมทั/งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าวและจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม                 
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คาํบอกกล่าวที�ส่งให้บรรดา                      
ผู้ถอืหุ้นนั/นให้ส่งโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

ขอ้ 37 ผู้ถอืหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นซึ�งบรรลุนิตภิาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนได้ หนังสอืมอบฉันทะต้องลงวันที�
และลายมือชื�อของผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที�นายทะเบียนกาํหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี/  
(ก) จาํนวนหุ้นที�ผู้มอบฉันทะถอือยู่ 
(ข) ชื�อผู้รับมอบฉันทะ 
(ค) ครั/งที�ของการประชุมที�มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
หนังสอืมอบฉันทะนี/จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที�ประธานกรรมการกาํหนด ณ ที�ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 

ขอ้ 38 กรณทีี�มกีารมอบฉันทะ บุคคลทั/งที�เป็นผู้ถอืหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที�ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสทิธอิอกเสยีงตามจาํนวนที�
ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสยีงส่วนตวัในกรณทีี�ตนเป็นผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจาํนวนผู้ถอืหุ้นทั/งหมดและต้องมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้แล้วทั/งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั/งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ การประชุมนั/นเป็น
อนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนั/นมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสอืนดั
ประชุมไปยังผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่า เจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั/งหลังนี/ ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองคป์ระชุม       

ขอ้ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือม ี              
แต่ไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้ ให้ผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ถอืหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

ขอ้ 41 ผู้เป็นประธานในที�ประชุมจะเลื�อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื�นโดยความยินยอมของผู้ประชุมกไ็ด้และให้ที�ประชุม
กาํหนดสถานที� วันและเวลาที�จะประชุมครั/งต่อไปด้วย แต่ในที�ประชุมซึ�งได้เลื�อนมานั/นห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื�นใด
นอกจากกจิการที�ค้างมาแต่วันประชุมครั/งก่อน อนึ�ง วิธกีารส่งคาํบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 36 

ขอ้ 42 ประธานในที�ประชุมผู้ถอืหุ้นมหีน้าที�ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี/ ต้อง
ดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระที�กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยน
ลาํดบัระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุม 

เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ�งมหุ้ีนนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นที�
จาํหน่ายได้ทั/งหมดจะขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องลาํดับระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ�งหรือพิจารณาเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสรจ็ตาม
วรรคสอง แล้วแต่กรณแีละจาํเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุมกาํหนดสถานที� วันและเวลาที�จะประชุมครั/งต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที� วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ 
(7) วันก่อนวันประชุม ทั/ งนี/  ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อน                    
วันประชุมด้วย 

ขอ้ 43 เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี/  การออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสยีงโดยวิธี
ชูมือหรือโดยการลงคะแนนลับนั/น ให้หุ้นหนึ� ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ�ง (1) เสียงและมติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นนั/นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี/  
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(1) ในกรณปีกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ/นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี/ ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี/  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสยีงทั/งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั/งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื/อหรือรับโอนกจิการของบริษัทมหาชนจาํกดัหรือบริษัทจาํกดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั/งหมดหรือบางส่วนที�สาํคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื�นเข้าจัดการธรุกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกบับุคคลอื�นโดยมวีัตถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ�มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื�อเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ผู้ถอืหุ้นรายใดมส่ีวนได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ถือหุ้นรายนั/นไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั/น นอกจากการออก
เสยีงเลือกตั/งกรรมการซึ�งรวมถงึกรณตีั/งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย 

ขอ้ 44 กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอย่างน้อยมดีงันี/  
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที�ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกตั/งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั/งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(6) กจิการอื�นๆ 

ขอ้ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนี/ ให้ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํไรขาดทุนที�ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 55 ให้ที�ประชุมสามญัประจาํปีแต่งตั/งผู้สอบบญัชีและให้กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั/น ผู้สอบบัญชีซึ�งพ้น
จากตาํแหน่งไปแล้วนั/นมีสิทธิที�จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาํแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้างหรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ใดๆ ในบริษัทฯ ทั/งนี/  บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที�
กาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

ขอ้ 56 ห้ามมใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรซึ�งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมใิห้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันและการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั/งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํไรสมควรพอที�จะทาํ
เช่นนั/นและเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในกรณทีี�บริษัทฯ ยังจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนที�จดทะเบยีนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลทั/งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น โดยได้รับความเหน็ชอบจากที�ประชุมผู้ถอืหุ้นกไ็ด้ 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหนึ�ง (1) เดอืนนับแต่วันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั/งนี/  
ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ถอืหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั/นในหนังสอืพิมพ์เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที�กฎหมายกาํหนด ห้ามมใิห้เรียกร้องดอกเบี/ยต่อบริษัท 

ขอ้ 57 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสทุธปิระจาํปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี/ จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก                            
ทุนสาํรองดงักล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมตใิห้จัดสรรเงินสาํรองอื�นๆ ตามที�เหน็สมควร
เพื�อการดาํเนินกจิการของบริษัทฯ กไ็ด้ 

 


