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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 11 บริษัทฯ อาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้หรืออาจงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวันเดียวก็ได้ ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 17 กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทั้งหมดของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 19 เว้นแต่ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 24 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งน้ัน 
(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้น

ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ท้ังน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4) บุคคลซึ ่งได้ร ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได ้ร ับเลือกตั ้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที ่จะ                      

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
เล ือกตั ้งในครั ้งน ั ้น ให้ประธานในที ่ประชุมเป็นผ ู ้ออกเสียงชี ้ขาดเพื ่อให ้ได ้จ ํานวนกรรมการที ่จะพึงเล ือกตั ้ง                     
ในครั้งน้ัน 

ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั ้ง ให้กรรมการจํานวนหนึ ่งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะ              
แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง 
หากตกลงไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า    
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียง 

ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทฯ ในรูปของเงิน บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนดโดยอาศัยมติ                   
ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และ
นอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกทางหน่ึง 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ข้อ 35 ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นที ่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู ้ถือหุ ้นที ่มีชื ่ออยู ่ในทะเบียน                
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ีคณะกรรมการกําหนดและจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม                
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ผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น          
ไม่เกินสองเดือน 

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญหรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่อง
ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม              
(3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย คําบอกกล่าวท่ีส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นน้ันให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และ
ลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(ค) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

ข้อ 38 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนที่ได้รับ
มอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีท่ีตนเป็นผู้ถือหุ้น 

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมน้ันเป็นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม       

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 41 ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของผู้ประชุมก็ได้และให้ที่ประชุมกําหนด
สถานท่ี วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้นห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่
ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อน่ึง วิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 36 

ข้อ 42 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้อง
ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง 
แล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื ่อนการพิจารณา ให้ที ่ประชุมกําหนดสถานที ่ วันและเวลาที่จะประชุมครั ้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ท้ังน้ี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุมด้วย 
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ข้อ 43 เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ
หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียง ดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการซ่ึงรวมถึงกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย 

ข้อ 44 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําอย่างน้อยมีดังน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี 
(1) สําเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 55 ให้ท่ีประชุมสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งไปแล้วน้ันมีสิทธิท่ีจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ             
ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 56 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กันและการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลท้ังหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 
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การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบ้ียต่อบริษัท 

ข้อ 57 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้าม ี ) จนกว่าทุนส ํารองน ี ้จะม ีจ ํานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละส ิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก                            
ทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสํารองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อ
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ ก็ได้ 

 


