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ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจากัด และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
กรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
คณะกรรมการเป็ นผู้รบั ผิดชอบจัดการกิจการทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และมีอานาจหน้าที่ดาเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย และให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 18. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2)

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3)

ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่ง
ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นั น้ ให้ป ระธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสีย งชี้ขาดเพื่อ ให้ไ ด้จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถอื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบีย นบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
ข้อ 22. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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ข้อ 28. ห้ า มมิใ ห้ ก รรมการประกอบกิ จ การอัน มี ส ภาพอย่ า งเดีย วกั น และเป็ นการแข่ ง ขัน กับ กิ จ การของบริ ษั ท
หรือ เข้า เป็ นหุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ หรือ เป็ นหุ้ น ส่ ว นไม่ จากัด ความรับ ผิด ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นจากั ด
หรือ เป็ นกรรมการของบริษ ั ท จากัด หรือ บริษ ั ท มหาชนจากัด อื่ น ใดที่ ป ระกอบกิ จ การอัน มีส ภาพอย่ า ง
เดีย วกัน และเป็ นการแข่ ง ขัน กับ กิ จ การของบริษั ท ไม่ ว่ า เข้า ทาเพื่ อ ประโยชน์ ต นเอง หรือ ประโยชน์
ผู้ อ่ื น เว้ น แต่ จ ะได้ แ จ้ ง ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบก่ อ นที่จ ะมีม ติ แ ต่ ง ตัง้ กรรมการผู้ นั ้น
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ใ นข้อบังคับข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่ ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่ จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ทัง้ นี้ สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
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ข้อ 35. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะทาใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่ว่าผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะ
ถือหุน้ ของบริษทั มากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้า ไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 37. ในการออกเสียงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสีย
เป็ น พิเ ศษในเรื่อ งใด ผู้ถือ หุ้น คนนัน้ ไม่มีสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนในเรื่อ งนั น้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการและมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2)
ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
(3)
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
(ค)
การทา แก้ไข หรือยกเลิก สัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(จ)
การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ฉ)
การเลิกบริษทั
(ช)
การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
หน้า 3 / 5

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10

ข้อ 38. กิจการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี้
(1)
พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของ
บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(3)
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และ/หรือจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4)
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6)
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน และ
(7)
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงิ นและการสอบบัญชี
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ พิจ ารณาอนุ มตั ิและคณะกรรมการต้อ งจัด ให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
(1)
สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี และ
(2)
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
ข้อ 43. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั
ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่งรายงาน
และเอกสารทัง้ หมดของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
หมวดที่ 8
เงิ นปันผลและเงิ นสารอง
ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เว้นแต่เป็ นกรณีของหุน้ บุรมิ สิทธิทข่ี อ้ บังคับระบุไว้เป็ นอย่างอื่น เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้
รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้อ 46. การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้ ว แต่ ก รณี ทัง้ นี้ ให้ แ จ้ง เป็ น หนั ง สือ ไปยัง ผู้ถือ หุ้น และให้โ ฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิน ปั น ผลนั ้น ใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 47. ในกรณทีบ่ ริษทั ยังจาหน่ ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้ว บริษทั จะ
จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ก็ได้
ข้อ 48. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ทัง้ นี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินสารองประเภท
อื่น ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
หมวดที่ 9
การเพิ่ มทุนและการลดทุน
ข้อ 49. บริษทั อาจเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้โดยการออกหุน้ เพิม่ ทุน โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หุ้นที่
เพิม่ ขึน้ จะเสนอขายทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละคนมีอยู่
แล้วก่อนหรือจะเสนอขายทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามส่วนทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละคน
มีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทัง้ นี้ ตามมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ต่ าลงหรือลดจานวนหุ้นให้
น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถงึ ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทัง้ หมดไม่ได้
การลดมูลค่าหรือลดจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่งเป็ นจานวนเท่าใด และด้วยวิธกี ารอย่างใด จะกระทาได้เมื่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมมีสิทธิ
ออกเสียง

หน้า 5 / 5

