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เอกสารแนบ 6

หมวดที่ 3
ข้อบังคับเกี่ยวกับเรือ่ งกรรมการ
ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2)
ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรมีจำนวนไม่เกินกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำร
ฆ
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อนั้น โดยกรรมกำรที่ผู้ถื อหุ้นออกเสียง
เลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรมีจำนวนเกินกว่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีได้ในกำร
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) โดยผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
ข้อ 20. ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ออกจำกตำแหน่ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3)
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรที่ออก
ตำมวำระนั้นอำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1)
ตำย
(2)
ลำออก
(3)
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(4)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5)
ศำลมีคำสั่งให้ออก
ข้อ 23. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท
กรรมกำรซึ่งลำออกตำมวรรคหนึ่ง จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ภำยใต้ บั งคั บ ของข้ อ 23 ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรว่ ำงลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำว ออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้
เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยังเหลืออยู่
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงจนจำนวนกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมกำรที่
เหลืออยู่จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงทั้งหมดนั้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่จำนวนกรรมกำรว่ำงลงจนเหลือน้อยกว่ำจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน
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ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้น (ถ้ำมี) ที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียง
หมวดที่ 4
ฆ

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปีภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงำนใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถำนที่อื่นใดตำมที่ประธำน
กรรมกำรจะเห็นสมควร
ข้อ 36. กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25)
คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมกำรกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้
เป็นไปตำมที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิ ของบุคคลดังกล่ำวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน
แม้ว่ำทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
ข้อ 38. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำเป็นกำรประชุมสำมัญ หรือกำรประชุมวิสำมัญ ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็นหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียด
ตำมสมควร โดยระบุ ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทรำบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ำรณำ รวมทั้ ง ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ
สำม (3) วัน
คำบอกกล่ำวที่ส่งให้บรรดำผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข้อ 39. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้วเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตนก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตำมแบบที่นำย
ทะเบียนกำหนด โดยมีรำยละเอียดอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
ข. ชือ่ ผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ำประชุม
ข้อ 40. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะมำกกว่ำหนึ่ง (1) ฉันทะ
ย่อมมีสิทธิออกเสียงตำมจำนวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจำกกำรออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น
ข้อ 41. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
(25) ฆคน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำ
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำร
ประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 42. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 43. ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมจะเลื่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลำอื่นโดยควำมยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกำหนดสถำนที่ วันและเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมำนั้น ห้ำมมิให้ปรึกษำ
กิจกำรอื่นใดนอกจำกกิจกำรที่ค้ำงมำแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีกำรส่งคำบอกกล่ำวให้เป็นไปตำมข้อ 38.
ข้อ 44. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยกำรลงคะแนนลับนั้น
ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรำยใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรำยนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น นอกจำกกำรออกเสีย งเลือ กตั้ง กรรมกำร และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น นั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนน
เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมำเป็นของบริษัท
(ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจั ดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือกำรออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป
(ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท
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เอกสารแนบ 6
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ข้อ 45. กำรลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตำมที่
ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ข้อ 46. กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจำปีพึงกระทำอย่ำงน้อยมีดังนี้
ฆ
(1) รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินกำไร กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
(6) กิจกำรอื่น ๆ
ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตำมคำนิยำมของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตกลงเข้ำทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันหรือมีกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ข้อ 58. ห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งจ่ำยตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน และกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะ
ทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ำยหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ
จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนโดยออกเป็นหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้
กำรจ่ำยเงินปันผล ให้กระทำภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันด้วย ถ้ำหำกจ่ำยเงินปันผลภำยในช่วงเวลำที่กฎหมำยกำหนด ห้ำมมิให้เรียกร้อง
ดอกเบี้ยต่อบริษัท
ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจำก
ทุนสำรองดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตำมที่
เห็นสมควรเพื่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทก็ได้
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