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ข้อบงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ให้บรษิัทมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกิจการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าหา้  (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 

คณะกรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบจดัการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษิัท และมอี านาจหน้าที่ด าเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 18. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู้ใ้ดมากน้อยเพยีงใดกไ็ด้ 

(3) ในกรณีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้
ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่ง
ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 19. ในการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

ขอ้ 22. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
 น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่ง
 หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษั ท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งข ันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผู้นั ้น  

 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดอืน นับแต่วนัสิ้นสุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งถอืหุน้รวมกนัไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั 
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนั ไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคบัข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 34. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ การ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม (3) วนัและไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกล้เคยีงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้
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ขอ้ 35.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจะท าใบมอบฉันทะในการเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนไดค้ราวละไม่เกนิหนึ่งใบตามแบบที่
 นายทะเบยีนก าหนด และใหส่้งมอบต่อประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ
 ฉันทะจะเขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการดงักล่าวนัน้จะมไีด้เพยีงบุคคลเดยีวเท่านัน้ไม่ว่าผูถ้อืหุน้นัน้จะ
 ถอืหุน้ของบรษิทัมากหรอืน้อยเพยีงใดกต็าม 

ขอ้ 36. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ใน
ทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 37. ในการออกเสยีงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนได้เสยี
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการและมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน 

  เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
(3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่ 

  มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
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ขอ้ 38. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของ
 บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และ/หรอืจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน และ 
(7) กจิการอื่น ๆ 
 

หมวดท่ี 7 
การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 41. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการ 

  ตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ีและ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั 

ขอ้ 44. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มกีารพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
 ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับญัชขีองบรษิทัเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงาน
 และเอกสารทัง้หมดของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 
 

หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 45. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุรมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั 

การจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
 ผู้ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแล้ว ให้
 รายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ขอ้ 46. การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั ้นใน
หนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 47. ในกรณทีบ่รษิทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแล้ว บรษิทัจะ
จ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้กไ็ด ้

ขอ้ 48. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิส ารองประเภท
อื่น ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
หมวดท่ี 9 

การเพ่ิมทุนและการลดทุน 

ขอ้ 49. บรษิทัอาจเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวโ้ดยการออกหุน้เพิม่ทุน โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หุ้นที่
เพิม่ขึน้จะเสนอขายทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามส่วนทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละคนมอียู่
แล้วก่อนหรอืจะเสนอขายทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามส่วนทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละคน
มอียู่แล้วก่อนหรอืจะเสนอขายต่อประชาชนหรอืบุคคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนก็ได้  ทัง้นี้ ตามมติของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 50. บรษิัทอาจลดทุนจากจ านวนที่จดทะเบยีนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลงหรอืลดจ านวนหุ้นให้
 น้อยลงกไ็ด ้แต่จะลดทุนลงไปใหถ้งึต ่ากว่าจ านวนหนึ่งในสี ่(1/4) ของทุนทัง้หมดไม่ได ้

การลดมูลค่าหรอืลดจ านวนหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนเท่าใด และดว้ยวธิกีารอย่างใด จะกระท าไดเ้มื่อทีป่ระชุม
 ผูถ้อืหุน้ลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมมสีิทธิ
 ออกเสยีง 

 

 

 

 

 

 


