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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

ข้อบังคับของบริษทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดตำม (ก) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้

ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
(ค)  บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธำนในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ้
ขำด 

ขอ้ 20. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบั
ส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 

กรรมกำรซึ่งพน้ต ำแหน่ง อำจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกก็ได  ้

 กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ ใช้วิธีสมัครใจของ
กรรมกำร หำกกรรมกำรที่สมคัรใจออกจำกต ำแหน่งยงัไม่ครบจ ำนวนตำมวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธี จบัสลำกกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

ขอ้ 32. หำ้มมิใหบ้ริษัทจ่ำยเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมกำร เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยกรรมกำรมี
สิทธิไดค้่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมระเบียบขอ้บังคบัของบริษัทหรือตำมที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ
ก ำหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมำประชมุ 
โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑเ์ฉพำะ และจะก ำหนดไวเ้ป็น
ครำวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได ้

 ขอ้ควำมในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้มำจำกพนกังำนและลกูจำ้งของ  
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลกูจำ้งของบรษิัท 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุน้  

ขอ้ 36.  คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกวำ่กำรประชมุวิสำมญั โดยคณะกรรมกำรจะเรียกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

เมื่อผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยได้
ทัง้หมด จะเขำ้ชื่อกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชุมไว้ใหช้ัดเจนในหนังสือดังกล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จำกผูถื้อหุน้ดงักล่ำว 
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ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำรประชมุภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่งเขำ้ชื่อกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนันบัแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่ำเป็นกำรประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชมุ 
โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรค ส่ีครัง้ใด จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำรว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตำมวรรคส่ีตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้แก่บรษิัท 

ขอ้ 37. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอจะ
เพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และ
จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนั  

 ทั้งนี ้ สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตำมที่
คณะกรรมกำรจะก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 38. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ ำนวนผูถื้อหุน้และผูม้อบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ (หำกมี) มำประชุมไม่นอ้ยกว่ำยี่สิบหำ้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำหนึ่งใน
สำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำเขำ้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ำรประชมุเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชมุผูถื้อหุน้นั้นมิใชเ่ป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในกำรประชุม
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่ำจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39. ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่
ประชมุดงักล่ำว 

ขอ้ 40. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที่
คณะกรรมกำรก ำหนด และจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตำมที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่ำวย่อมไม่ไดร้บัผลกระทบแมว้่ำทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนั
ประชมุจะมีขอ้มลูที่เปล่ียนแปลงไปแลว้ 

วนัท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่เกินสอง (2) เดือน แต่
ตอ้งไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมกำรอนุมตัิใหม้ีกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ไม่
นอ้ยกว่ำสิบส่ี (14) วันหรือระยะเวลำอื่นซึ่งจะตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑข์องตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเมื่อคณะกรรมกำรก ำหนดวนัเพื่อก ำหนดผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ประชุมแลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้เวน้แต่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอ้ 41. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่ำหุน้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงเลือกตัง้
กรรมกำร และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียง
เท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

(ข) ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(2) กำรซือ้หรือรบัโอนกิจกำรของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหำชนอื่นมำเป็นของบรษิัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส  ำคญั 
กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นใดเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัท  หรือกำรควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 

(4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) กำรเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(6) กำรเลิกบรษิัท 

(7) กำรออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขำยต่อประชำชน 

(8) กำรควบรวมกิจกำรบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ทัง้นี ้ในกรณีของขอ้ 41 (ค) (1) และ (2) ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้และในกรณีที่บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อ
หุ้นให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์เก่ียวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบรษิัท 

ขอ้ 42.    กิจกำรท่ีที่ประชมุสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำ มีดงันี ้

(ก) รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบรษิัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

(ข) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก ำไรขำดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ 

(ค) พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรเงินก ำไร กำรจ่ำยเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 

(ง) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ  

(จ) พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(ฉ) พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของบญัชี และ 

(ช) กิจกำรอื่น ๆ 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ 43.  กำรประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท สำมำรถกระท ำผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไข
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

หมวดที ่8 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 49. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติและคณะกรรมกำรตอ้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก ำไรขำดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 51. ใหท้ี่ประชมุสำมญัประจ ำปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีนัน้ 
ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต ำแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมำรบัต ำแหน่งไดอ้ีก  

ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใดๆ ในบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจำรณำจดัใหม้ีกำรหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

หมวดที ่9 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 54. ห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้
จ่ำยเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก ำหนดใหหุ้น้
บรุมิสิทธิรบัเงินปันผลแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตำมที่ก ำหนดไว ้ 

เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลตำมวรรคส่ี กำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุผู้
ถือหุน้ 

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควร
พอท่ีจะท ำเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ ใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุผูถื้อ
หุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทยงัจ ำหน่ำยหุน้ไม่ครบตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะ
จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนโดยออกเป็นหุน้สำมญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผู้
ถือหุน้ก็ได ้

กำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลำติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 55. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน นอกจำกทุนส ำรองดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ คณะกรรมกำรอำจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงิน
ส ำรองอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควรเพื่อกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัทก็ได ้


