
73 
 

ข้อบังคบับริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก.  การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่        
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี 

(1)  รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 
(2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน 
(3)  พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4)  เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5)  แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
(6)  กิจการอ่ืน ๆ  
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน
สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น               
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ัง ความเห็นของคณะกรรมการ    
ในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อ่ืนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8.
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ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือ
มอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในคร้ังน้ันรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุม
ก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุช่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะ
และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นคนน้ัน ๆ ถืออยู่ด้วย 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่า
ต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท    
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 
อีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณา
เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา  ให้ที่ประชุมกำหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันนัดประชุมด้วย 
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ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติดังน้ี 
(1)  เว้นแต่ข้อบังคับน้ีจะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหน่ึง

มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง 
(2)  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และ

ที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กำหนด 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน
มิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ข้อ 36. เว้นแต่ข้อบังคับน้ีจะกำหนดเป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง 
ดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) ขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอ่ืน 
(ข)  ซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) ทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ 
(ง)  มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ)  รวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(ฉ)  แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(ช)  เพ่ิม หรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ้นกู้ 
(ซ)  ควบ หรือเลิกบริษัท 

ข.  คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด        
มีจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน เลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่า       
ก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 14.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม 
เบ้ียเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนด 
เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า 
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติ
ของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกต้ัง
เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่
จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เก่ียวข้องกับการดังกล่าวน้ัน  ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน

จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บุคคลแต่ละท่านน้ันได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด เพ่ือให้ได้จำนวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 

ข้อ 17.  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา  
ถ้าจำนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการที ่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที ่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น          
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาดำรงใหม่ได้ 

ข้อ 18.  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 
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ข้อ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ย่ืนใบลาออกจากบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการ
เลือกผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ  
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่   
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

ข้อ 21.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการ
ที ่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ัง
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่าน้ัน 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม 

บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน 

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ค.  การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร 

ข้อ 42.  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที ่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท 

มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ      
ในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหน่ึงเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน 
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คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

ง.  การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี 

ข้อ 44.  ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งต้ังผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปน้ันจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 45.  ผู้สอบบัญชีจะได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด  

ข้อ 46.  กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งน้ัน ๆ 
จะเลือกมาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ 
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