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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

ขอ้บงัคบัของ บรษิทั  ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) ทีเ่กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  

หมวดที ่ 4  คณะกรรมการ 

 ขอ้ 19. ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทตามจํานวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
  ทัง้นีก้รรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

 ขอ้ 20. การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทใหก้ระทําโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นีต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราว

ละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ใดก็ไดต้ามแต่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการ
ลงมตแิตล่ะครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่ตีาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอื
คณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากัน  ใหป้ระธานที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 21. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้พน้จากตําแหน่ง ถา้
จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งไมอ่าจแบง่ออกไดพ้อด ี1 ใน 3 ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน 

  หลังจากวันทีข่อ้บังคับฉบับนี้มผีลใชบั้งคับ การพน้จากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีที ่1 และ ปีที ่2 
ใหใ้ชว้ธิจัีบฉลาก ส่วนในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูพ้น้จากตําแหน่ง หากในคราวใดมกีรรมการหลายคน
อยู่ในตําแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการทีต่อ้งพน้จากตําแหน่งในคราวนัน้ ใหก้รรมการดังกล่าวพน้จาก
ตําแหน่งโดยใชว้ธิจัีบฉลาก 
  กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งดว้ยเหตดัุงกลา่วอาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้รับตําแหน่งอกีได ้

ขอ้ 22. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 24. 
(5) ศาลมคํีาสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษัิท  การลาออกมผีลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถงึ
บรษัิท 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 24. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนหุน้ทีถ่อื 
โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 25. ถา้ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียั่งเหลอือยู่ อาจเลอืกผูซ้ ึง่มคีุณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได ้เวน้แตว่าระของกรรมการทีว่า่งลงจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน 

ขอ้ 26. ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืนอ้ยกว่าจํานวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุไดก้รรมการทีเ่หลอือยู่จะทําการ
ในนามของคณะกรรมการไดเ้ฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งทีว่่างทัง้หมดเท่านัน้ ซึง่ตอ้ง
กระทําภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด 

ขอ้ 27. กรรมการซึง่ไดรั้บเลือกตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งตามขอ้ 25. และขอ้ 26. ใหอ้ยู่ในตําแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่ยัง
เหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทนเทา่นัน้ 

ขอ้ 28. กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทตามทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกว่า 2 ใน 3  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็น
หลักเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงก็ได ้รวมทัง้มสีทิธไิดรั้บ
เบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

 ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดรั้บ
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
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 ขอ้ 29. คณะกรรมการมอํีานาจหนา้ที่ดูแลและจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของ
บรษัิท รวมทัง้มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนในกรณีทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเขา้ทํารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการเกีย่วกับ
การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยตามความหมายทีกํ่าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทยที่ใชบั้งคับกับการทํารายการที่เกีย่วโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีน หรอืการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทจด
ทะเบยีนแลว้แตก่รณ ีใหบ้รษัิทปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดังกลา่วกําหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบัิตกิารอยา่งใดอยา่งหนึง่แทน
คณะกรรมการ  โดยมขีอ้กําหนดและเงือ่นไขและขอ้จํากัดตา่งๆ อยา่งใดหรอืไมก็่ได ้ ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 

 ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืก
กรรมการคนหนึง่เป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

  ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งประชมุกันอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ 1 ครัง้ ณ ทอ้งทีอ่ันเป็นทีตั่ง้สํานักงานใหญข่องบรษัิทหรอืทีอ่ ืน่
ใดตามแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

  การประชมุคณะกรรมการสามารถดําเนนิการโดยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยดําเนนิการตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มถิุนายน 2557 และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรือ่ง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2557 ลงวันที ่24 พฤศจกิายน 2557 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุดังกลา่ว รวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ตอ่ไป 

 ขอ้ 32. ประธานกรรมการเป็นผูม้อํีานาจเรยีกประชมุหรอืสั่งใหม้กีารเรยีกประชมุคณะกรรมการได ้ 
  กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีนี้ใหป้ระธานกรรมการกําหนดวัน
และนัดประชมุคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอ 

 ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชมุไปยังกรรมการไม่
นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพือ่รักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษัิท จะแจง้การนัดประชมุโดยวธิอีืน่และ
กําหนดวันประชมุใหเ้ร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 ขอ้ 34. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็น
องคป์ระชมุ 

 ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่
ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 
  การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการหนึง่คนมเีสยีงหนึง่เสยีง    ถา้คะแนน
เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
  กรรมการผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 
 ขอ้ 36. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผูจั้ดการ โดยใหม้ีอํานาจหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ขอ้ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหนึง่ตามทีเ่ห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร โดยใหม้อํีานาจหนา้ที่
ควบคมุดแูลกจิการของบรษัิทตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหก้รรมการผูจั้ดการเป็นกรรมการบรหิารโดยตําแหน่ง 
  กรรมการบรหิารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั ้งนี้ไม่
กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการบรหิารผูนั้น้ในอันทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนอ์ยา่งอืน่ตามขอ้บังคับนีใ้นฐานะกรรมการ 

 ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรหิาร
พจิารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้รองประธานกรรมการบรหิารมี
หนา้ทีต่ามขอ้บังคับในกจิการซึง่ประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย 

 ขอ้ 39. กรรมการบรหิารคนใดคนหนึง่มสีทิธเิรยีกประชมุคณะกรรมการบรหิารเมือ่ใดก็ได ้และใหนํ้าขอ้ 33. ขอ้ 34. และ
ขอ้ 35. วรรคสองมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 ขอ้ 40. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท หรอืเป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากัด หรอื เป็นกรรมการของบรษัิทจํากัด หรอื
บรษัิทมหาชนจํากัดอืน่ทีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท ไมว่่าจะทําเพือ่ประโยชน์
ของตนเองหรอืประโยชนข์องผูอ้ ืน่ก็ตาม เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้กรรมการนัน้ 

 ขอ้ 41. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชักชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มใน
สัญญาใดทีบ่รษัิททําขึน้ หรอืกรรมการถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอืเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

 ขอ้ 42. กรรมการคนใดซือ้ทรัพยส์นิของบรษัิท หรอืขายทรัพยส์นิใหแ้ก่บรษัิท หรอืกระทําธุรกจิอยา่งใดอย่างหนึง่กับบรษัิท 
ไม่ว่าจะกระทําในนามของตนหรอืของบุคคลอืน่ ถา้มไิดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการแลว้ การซือ้ขายหรอืกระทําธุรกจินัน้ไม่มผีล
ผกูพันบรษัิท 
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ขอ้ 43. บรรดากจิการของบรษัิททีค่ณะกรรมการหรอืกรรมการหรอืบุคคลซึง่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการไดก้ระทํา
ไปในนามของบรษัิท ย่อมมผีลสมบูรณ์และผูกพันบรษัิท แมจ้ะปรากฏในภายหลังว่ามขีอ้บกพร่องเกีย่วกับการเลอืกตัง้ แตง่ตัง้ หรอื
คณุสมบัตขิองกรรมการ 

 ขอ้ 44. กรรมการลงลายมอืชือ่รว่มกัน 2 คนและประทับตราสําคัญของบรษัิท จงึจะมผีลผกูพันบรษัิทได ้
  คณะกรรมการมอํีานาจพจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท 
 

หมวดที ่5 การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ดอืนนับแต่วันสิน้สุดของ
รอบปีบัญชขีองบรษัิท 
  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวสิามัญ 

 ขอ้ 46. คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้หนึง่คน
หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอื
ดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วัน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหนา้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วัน นับแตวั่นครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคก่อนหนา้ ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายอันจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใช ้
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้ปีระชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 47. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิ
หรอืเพือ่พจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่
นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชมุไม่นอ้ย
กว่า 3 วัน ทัง้นี้สถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในทอ้งทีอ่ันเป็นทีตั่ง้สํานักงานใหญ่ของบรษัิทหรอืทีอ่ ืน่ใดตามแต่คณะกรรมการจะ
กําหนด 

ขอ้ 48. ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่ซึง่บรรลนุติภิาวะแลว้ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้แทนกันก็ได ้ โดยทําเป็นหนังสอืตามแบบที่กฎหมายกําหนดและใหผู้รั้บมอบฉันทะยืน่ต่อประธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ประธาน
กรรมการกําหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 49. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรอืไม่
นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แตจํ่านวนใดจะนอ้ยกวา่กันและตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไว ้ถา้การประชมุนัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป แตถ่า้การ
ประชมุนัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่และสง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 
วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนีไ้มบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 50. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถ
ปฏิบัตหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดใ้หท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 51. ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทว่าดว้ยการ
ประชุม (ถา้ม)ี และใหก้ารประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมตดิว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุใหเ้ปลีย่นลําดับระเบยีบวาระ 
  เมือ่ที่ประชุมพจิารณาเรือ่งตามลําดับระเบยีบวาระเสร็จแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามลําดับระเบยีบวาระ และ/หรอืเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสร็จ (แลว้แตก่รณี) และ
จําเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัด
ประชมุ ระบุสถานที ่วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันก่อนวันประชมุ และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วนัด
ประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วันดว้ย 

ขอ้ 52. การวนิจิฉัยชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้จะกระทําดว้ยวธิใีดใหนั้บหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีงเสมอ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้
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  ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุจะลงมต ิผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรือ่งดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ขีอ้หา้ม 
  การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้ง
ขอและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหล้งคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลับ โดยใหป้ระธานในทีป่ระชมุกําหนดวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลับนัน้ 

ขอ้ 53. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีสํ่าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทจํากัด หรอืบรษัิทมหาชนจํากัดอืน่มาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีสํ่าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคลอืน่ โดยมวัีตถุประสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 
(จ) การเพิม่ทนุหรอืลดทนุของบรษัิท 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษัิทหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 54 กจิการอันทีป่ระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดัีงนี ้
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไรและอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ี
(6) กจิการอืน่ๆ 

หมวดที ่ 6  การเพิม่ทนุและการลดทนุ 

ขอ้ 55. ภายใตบั้งคับของกฎหมาย บรษัิทอาจเพิม่ทนุของบรษัิทขึน้จากจํานวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่
เพิม่ขึน้ โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 56. หุน้ทีอ่อกใหม่ในการเพิม่ทุนจะเสนอขายทัง้หมดหรอืบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามสว่นจํานวน
ทีผู่ถ้ ือหุน้แต่ละคนมอียู่แลว้ก่อน หรอืจะเสนอขายต่อประชาชนหรอืบุคคลอืน่ไม่ว่าทัง้หมด หรอืแต่บางส่วนก็ไดท้ัง้นี้ตามมตขิองที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 57. บรษัิทจะลดทุนของบรษัิทลงจากจํานวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต่ํ้าลง หรอืลด
จํานวนหุน้ใหน้อ้ยลง หรอืตัดหุน้จดทะเบยีนทีจํ่าหน่ายไมไ่ด ้หรอืทียั่งมไิดนํ้าออกจําหน่าย โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 58. บรษัิทจะลดทนุลงใหต่ํ้ากวา่ 1 ใน 4 แหง่ทนุของบรษัิททัง้หมดไมไ่ด ้




