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สิ่งที่สง่มาด้วย 5 
ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
19.    ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

        กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบรษิัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่ง
ใหม่อีกก็ได้ 

 
29.    กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็น
คราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัทอกีต่างหากด้วย 

 
35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้อง

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด  

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้  
 
36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย

การประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมี

เสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 
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 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนน 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด  
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทนุ 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู ้
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบรษิัท 

 
46.    ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 

         การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึง่ (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่น
ว่านัน้ แล้วแต่กรณี และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพมิพ์แห่งท้องทีฉ่บับหนึ่งเปน็ระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า สาม (3) วันด้วย 

 
48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทมีก าไรพอสมควรที่จะ

กระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปนัผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
50. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

        เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ า มูลค่าหุ้น
ตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัทได้ 

 
57.    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่ งออกไปนั้นจะ

เลือกกลับเข้าต าแหน่งอกีก็ได้ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5 
ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
19.    ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

        กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบรษิัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่ง
ใหม่อีกก็ได้ 

 
29.    กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็น
คราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัทอกีต่างหากด้วย 

 
35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้อง

เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด  

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้  
 
36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย

การประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมี

เสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

หน้า 33 จาก 40 
 

 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนน 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด  
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทนุ 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู ้
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลิกบรษิัท 

 
46.    ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 

         การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน หนึง่ (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่น
ว่านัน้ แล้วแต่กรณี และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพมิพ์แห่งท้องทีฉ่บับหนึ่งเปน็ระยะเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า สาม (3) วันด้วย 

 
48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทมีก าไรพอสมควรที่จะ

กระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปนัผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
50. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

        เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ า มูลค่าหุ้น
ตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัทได้ 

 
57.    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่ งออกไปนั้นจะ

เลือกกลับเข้าต าแหน่งอกีก็ได้ 


