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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนีห้มายถึง บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น            
ในข้อบงัคบันี ้

  ค าวา่ “บริษัทย่อย” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง 

(1) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทมีอ านาจควบคมุกิจการ  

(2) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทยอ่ยตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ  

(3) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้
อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทยอ่ยตาม (2) 

ค าวา่ “อ านาจควบคุมกิจการ” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง อ านาจควบคมุกิจการภายใต้นิยามตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าว่า “บริษัทร่วม” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมี
สว่นร่วมตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดบัที่จะมีอ านาจควบคมุนโยบาย
ดงักลา่ว และไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอ่ยถือหุ้นไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อมรวมกนัตัง้แตร้่อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวน
สทิธิออกเสยีงทัง้หมด ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีสว่นร่วมตดัสินใจ เว้นแต่จะพิสจูน์ให้
เห็นเป็นอยา่งอื่น 

 ค าวา่ “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
 ส าหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศ
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 30 
 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้      
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ 
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป   
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น     
อยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท       
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้า     
ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น      
ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  อนัจ าเป็น    
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย       
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ  เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและ          
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่ (1) หุ้นมีหนึง่ (1) เสยีง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และ มติของ          
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อ ไปนี  ้ ใ ห้ ถื อคะแนนเสีย ง ไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่  ( 3/4)  ของจ านวน เสีย งทั ง้ หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 8 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 41. บริ ษัทต้องจัดใ ห้มี กา รท าและเ ก็บ รักษาสมุดบัญชี   ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ ก าหนดไ ว้ ในกฎหมาย                                           
ที่เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบริษัท 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม        
ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและ   
งบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 
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ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 45. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง    
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคลเหลา่นัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือ
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

หมวดที่ 9 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

 
ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิได้รับ
เงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


