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ข้อบังคับ ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) ที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่  4  คณะกรรมกำร 

 ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 
  ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 ข้อ 20. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ  อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ

คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร  แต่
ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่
คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน   
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ง 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้เคียงกัน 

  หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และ  
ปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก  ส่วนในปีต่อๆ ไป  ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น  
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง โดยใช้วิธีจับฉลาก 

  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกได้ 

ข้อ 22. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24. 
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

ข้อ 25. ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  อาจเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

ข้อ 26. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะท า
การในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น  
ซึ่งต้องกระท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 27. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 25. และข้อ 26. ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเทา่นั้น 

ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันทีจ่ะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตลอดจนในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการ โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ อย่างใดหรือไม่ก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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 ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

 ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท
หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเรียกประชุมหรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้  
  กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้  ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันและนัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ข้อ 34. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

 ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 ข้อ 36. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  โดยให้มี
อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดย
ต าแหน่ง 
  กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะ
กรรมการ 

 ข้อ 38. ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะ
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้  รอง
ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริหารมอบหมาย 

 ข้อ 39. กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีสิทธิเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อใดก็ได้ และให้น าข้อ 33. ข้อ 34. 
และข้อ 35.  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 40. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของบริษัทจ ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ ากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น 

 ข้อ 41. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดที่บริษัทท าขึ้น หรือกรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 ข้อ 42. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
กับบริษัท ไม่ว่าจะกระท าในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระท า
ธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท 

ข้อ 43. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการหรือกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้
กระท าไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัท แม้จะปรากฏในภายหลังว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
แต่งตั้งหรือคุณสมบัติของกรรมการ 

 ข้อ 44. กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกัน 2  คน และประทับตราส าคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ 
  คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
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หมวดที่ 5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 46.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ   ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใด

ตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายก าหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 

ข้อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป 
แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น     
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 50. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 51. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วย
การประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระ 
  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่
กรณ)ี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 

ข้อ 52. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ 
  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 
  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน 
ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ  โดยให้ประธานในที่ประชุมก าหนดวิธีการออกเสียงลง 
คะแนนลับนั้น 

ข้อ 53. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู ้
(ช) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 54 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
หมวดที่  6  กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน 

ข้อ 55. ภายใต้บังคับของกฎหมาย บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออก
หุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 56. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามส่วน
จ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลง  
หรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลง  หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้  หรือที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย โดยมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 58. บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ ากว่า 1 ใน 4 แห่งทุนของบริษัททั้งหมดไม่ได้ 
 


