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ข้ อบังคับ
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1.

ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

ข้อ 2.

คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริ ษทั เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) หรื อใช้ภาษาอังกฤษว่า
“Sappe Public Company Limited”
คาว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในราชอาณาจักรไทย

ข้อ 3.

การแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรื อข้อกาหนดในหนังสื อบริ คณห์สนธิก็ดี จะกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 4.

หากข้อบังคับนี้ มิได้ตราไว้เป็ นอย่างอื่น ให้นาบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของบริ ษทั มาใช้บงั คับ
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5.

หุ้นของบริ ษทั เป็ นหุ้นสามัญ และเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้ นเท่ากัน หุ้นทุกหุ้นของบริ ษทั ต้อง
ชาระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
อนึ่ง หุ้นของบริ ษทั จะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้น หรื อถือหุ้นไม่ว่าหุ้นเดียวหรื อหลายหุ้น
ร่ วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูจ้ องหุ้น หรื อผูถ้ ือหุ้นแล้วแต่กรณี
บริ ษทั อาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิ ทธิ หุ้นกู้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหลักทรัพย์อื่นใด
เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั อาจแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็ นหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ หรื ออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ น
หุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจากัด
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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บริ ษทั อาจเสนอขายหุ้นสู งกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยบริ ษทั จะจัดสรรเงินที่ได้เกินกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด
เป็ นทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากกองทุนสารองของบริ ษทั
การชาระค่าหุ้นนั้น ผูจ้ องหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ปรับโครงสร้างหนี้โดย
การออกหุ้นใหม่ เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนโดยอาศัยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชาระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนตามวรรคก่อนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 6.

บริ ษทั จะออกใบหุ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั หรื อนับแต่วนั ที่
ได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณี จาหน่ายหุ้นที่เหลือหรื อที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ภายใต้บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย

ข้อ 7.

ใบหุ้นนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อบริ ษทั
(2) เลขทะเบียนบริ ษทั และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
(3) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจานวนหุ้น
(4) ชื่อผูถ้ ือหุ้น
(5) ลายมื อชื่ อกรรมการซึ่ งลงหรื อพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ งคนและประทับตราบริ ษทั ไว้เป็ นสาคัญ แต่กรรมการจะ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล งหรื อพิมพ์ลายมือชื่ อแทน
โดยไม่ตอ้ งประทับตราสาคัญของบริ ษทั ก็ได้ ซึ่ งการลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อเช่นว่านั้นให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) วันเดือนปี ที่ออกใบหุ้น

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 8.

บริ ษทั อาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริ ษทั แต่งตั้งบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นชอบเป็ นนายทะเบียนหุ้นหรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้วิธีปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้น หรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
กรรมการ หรื อนายทะเบียนหุ้น หรื อนายทะเบี ยนหลักทรั พย์อาจลงลายมื อชื่ อในใบหุ้น หรื อใบหลักทรั พย์อื่นใด
ด้วยตนเอง หรื อ ใช้เ ครื่ อ งจักร หรื อ ใช้เ ครื่ องคอมพิ วเตอร์ ป ระทับ หรื อ โดยวิ ธีการอื่ น ใดตามที่ กฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์อนุ ญาต นอกจากนั้น บริ ษทั อาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น หรื อนายทะเบียน
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนบริ ษทั ก็ได้

ข้อ 9.

ใบหุ้นฉบับใดลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุ้นอาจขอให้บริ ษทั ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นโดยเวนคืนใบหุน้ เดิม
ในกรณี น้ ี ให้บริ ษทั ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ ในกรณี ที่ใบหุ้นสู ญหาย
หรื อถูกทาลาย ผูถ้ ือหุ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงแก่
บริ ษทั ว่าใบหุ้นฉบับเดิมสู ญหายหรื อถูกทาลายโดยให้บริ ษทั ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอ และผูถ้ ือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริ ษทั
บริ ษทั อาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ด หรื อในการที่ผถู ้ ือหุ้นขอ
สาเนาทะเบียนผูถ้ ือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนพร้อมคารับรองของบริ ษทั ได้ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
อนึ่ง ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็ นอันยกเลิก
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นตาย หรื อล้มละลาย บุคคลผูม้ ีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนาใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบด้วย
กฎหมายมาแสดงแก่บริ ษทั จนครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จึงจะลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

ข้อ 10. บริ ษทั ต้องเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ ือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั แต่บริ ษทั
จะมอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผูถ้ ือหุ้นและหลักฐานประกอบ การลงทะเบียนแทนบริ ษทั ไว้
ณ ที่ใดก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ ก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
ข้อ 11. บริ ษทั อาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ หรื ออาจงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวันเดียวก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า
ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 12. บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุ้นหรื อรับจานาหุ้นของบริ ษทั เองไม่ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุ้น
ของตนเองไม่ได้น้ นั มิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจซื้ อหุ้นคืนจากผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั
เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผูถ้ ือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเห็นธรรม
(2) บริ ษทั อาจซื้ อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน เมื่อบริ ษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุ้นคืนนั้น
ไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิน
เมื่อหุ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การซื้ อหุ้นของบริ ษทั คืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจานวนไม่เกินร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้
คณะกรรมการมีอานาจอนุมตั ิการซื้ อหุ้นคืนดังกล่าว การซื้อหุ้นคืนหากมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว
ให้บริ ษทั ซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หุ้นที่บริ ษทั ถืออยูอ่ นั เนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ ใน
การออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลด้วย และบริ ษทั จะต้องจาหน่ายหุ้นที่ซ้ื อคืนตามกรณี น้ ีออกไป
ภายในเวลาที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ถ้าไม่จาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาที่กาหนดให้บริ ษทั ลดทุนที่ชาระแล้วโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้ อหุ้นคืน การจาหน่าย และการตัดหุ้นที่ซ้ื อคืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายมหาชนจากัดที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น
ข้อ 13. หุ้นของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็ นเหตุให้ผถู ้ ือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริ ษทั
เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้า (49) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
ข้อ 14. ภายใต้บงั คับข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อ ของ
ผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ้นนั้นจะใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยนั บุคคลภายนอก
ได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ หรื อหากเห็นว่า
การโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แจ้งแก่ผยู ้ ื่นคาร้องภายใน (7) วัน
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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เมื่อหุ้นของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์แห่ งการโอนหุ้นไว้เป็ นประการอื่น ให้แบบ
วิธีและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุ้นของบริ ษทั เป็ นไปตามบทกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สาหรับการโอนหลักทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ก็ตาม
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 15. ในกรณี ที่มีหุ้นบุริมสิ ทธิ บุริมสิ ทธิในหุ้นซึ่งได้ออกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ้นสามัญนั้นกระทาได้โดยให้ผถู ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคาร้องขอ
แปลงหุ้นต่อบริ ษทั พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริ ษทั
การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วนั ที่ยื่นคาขอ ในการนี้ ให้บริ ษทั ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผขู ้ อภายในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
หมวดที่ 3
คณะกรรมกำร
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการกิจการ
ทั้งปวงของบริ ษทั และมี อานาจหน้าที่ ดาเนิ นการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น อีกทั้งมีอานาจกระทาการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อที่เกี่ยวข้องกับการ
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 17. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทั้งหมดของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 18. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมี หน้าที่ตามข้อบังคับในกิ จการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ปฏิบัติหน้าที่ แทน
ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นการชัว่ คราว หรื อเมื่อตาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
(3) ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ้นใช้สิทธิ เลื อกบุ คคลมากกว่าหนึ่ งคนเป็ นกรรมการ ผู ้ถือหุ้นมี สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงให้แก่บุคคล
แต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจานวนคะแนนเสี ยงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ น ผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น
ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 22. กรรมการจะประกอบกิ จ การ หรื อ เข้าเป็ นหุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามัญ หรื อ หุ้ น ส่ ว นไม่ จ ากัด ความรั บ ผิ ด ใน
ห้างหุ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หาได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั ทา
ขึ้นในระหว่างรอบบัญชี หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชีในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 24. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ งได้รับเลือกให้เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนนั้น
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู่
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงจนจานวนกรรมการเหลื อน้อยกว่าจานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุ ม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่จานวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนอยู่ใน
ตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 25. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี)
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุ ม โดยประธานกรรมการจะเป็ นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่ งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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การกระทากิจการ การแต่งตั้ง หรื อการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่ องใดๆ ให้ถือเสี ยงข้างมากของ
จานวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วน
ได้เสี ยในเรื่ องใด กรรมการท่า นนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 27. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจประชุมกัน ณ ท้องที่
อันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักรหรื อสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็ น สมควร โดยมี ป ระธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ไ ด้รั บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ดงั กล่าว
ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้รั บมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวัน ประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปั จจุบนั หรื อที่จะมี
แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรรมการอาจเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดสามารถหารื อและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ และให้ถือว่าการเข้าร่ วมประชุมโดยวิธีดงั กล่าวเป็ นการ
มาเข้าประชุมคณะกรรมการ
อนึ่ง ในการส่งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 28. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลอื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของ
คณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจนั้นๆได้
บุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งหรื อมอบอานาจจะต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ หรื อ
นโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 29. กรรมการซึ่ งลงลายมือชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้คือ ในกรณี ทวั่ ไป ให้กรรมการสองในสามคนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ส่วนกรณี เข้าทาสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาให้ใช้สิทธิในเครื่ องหมายการค้า ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาดังกล่าวจนเสร็ จการซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การดาเนิ นการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนนั้น ให้กรรมการท่านหนึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั อนึ่ง คณะกรรมการ
มีอานาจกาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญเพื่อมีผลผูกพันบริ ษทั
ข้อ 30. คณะกรรมการมีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หารเพื่อให้มีหน้าที่พิจารณากลัน่ กรองเรื่ อง
ต่างๆ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อหลายอย่าง และทาหน้าที่อนุมตั ิ
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจปกติของบริ ษทั โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ท้งั นี้ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของกรรมการบริ หาร
ผูน้ ้ นั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ อนึ่ง กรรมการบริ หาร
อาจจะเป็ นหรื อไม่เป็ นผูบ้ ริ หารด้วยก็ได้
ข้อ 31. บริ ษทั ต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และเก็บรักษาไว้
ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั แต่บริ ษทั อาจจะมอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าว
แทนบริ ษทั ไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
ข้อ 32. บรรดากิจการของบริ ษทั ที่คณะกรรมการ หรื อกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้กระทาไป
ในนามของบริ ษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกผันบริ ษทั แม้จะปรากฎในภายหลังว่ามีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แต่งตั้ง หรื อคุณสมบัติของกรรมการ
ข้อ 33. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ในรู ปของเงินบาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นทานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา
กาหนดโดยอาศัยมติซ่ ึงประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุม โดยอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไปหรื อจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นยังมีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ ต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษทั (หากมี)
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั อีกทางหนึ่ง

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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หมวดที่ 4
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชี ของบริ ษทั ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรื อสถานที่อื่นใดตามที่ประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร
การประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั สามารถกระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ประกาศ ข้อกาหนด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั หรื อที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 35. ประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการ จัดประชุ มผูถ้ ื อหุ้นภายในสี่ สิบห้าวัน (45วัน) นับแต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อเช่ นว่านั้นจากผูถ้ ื อหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายที่
เข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ื อหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ ันจะเรี ยกประชุ มเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวัน
(45 วัน ) นั บ แต่ ว ัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุ ม และ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จานวนผู ้
ถือหุ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ซึ่ งได้แก่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25 คน) หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด
ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดประชุมครั้งนั้นให้กบั บริ ษทั
.

.

ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน
ผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไป
ตามที่ ปรากฎในทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ้นในวันเดี ยวกัน ทั้งนี้ สิ ทธิ ของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทื อน แม้ว่า
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ้นจะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้นไม่เกินสองเดือน

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 37. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าเป็ นการประชุมสามัญ หรื อการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
คาบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผูถ้ ือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
อนึ่ ง ในกรณี ที่การประชมผูถ้ ื อหุ้นคราวใดเป็ นการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ คณะกรรมการอาจส่ งหนังสื อนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อ 38. ผูถ้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะ
ต้อ งลงวัน ที่ แ ละลายมื อ ชื่ อ ของผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ม อบฉัน ทะ และจะต้อ งเป็ นไปตามแบบที่ น ายทะเบี ย นกาหนด โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) จานวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 39. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นและไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ ออกเสี ยงตาม
จานวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสี ยงส่วนตัวในกรณี ที่ตนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)

หน้า 12 ของจานวน 16 หน้า

ข้อ 41. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อ
ไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุมกาหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่ งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึ กษา
กิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่คา้ งมาแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคาบอกกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 37.
ข้อ 43. ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม ในการนี้
ต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ท้งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุม
ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุ้นไม้น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 44. เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสี ยง
โดยวิธีชูมือ หรื อโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั จากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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(ค) การท า แก้ไ ข หรื อเลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษัท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ้นกูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 45. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาอย่างน้อยมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 46. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามคานิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้บริ ษทั ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
หมวดที่ 5
กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี
ข้อ 47. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 48. สมุดและบัญชีของบริ ษทั ให้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีคาแปลภาษาไทยตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้อ 49. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรั กษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทา
งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิ บสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
บัญชี กาไรขาดทุนนี้ ในกรณี น้ ี คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
กาไรขาดทุนนั้นให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)

หน้า 14 ของจานวน 16 หน้า

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบญั ชีงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่ องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ คือ
(1) จานวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็ นเหตุให้ได้รับหรื อจ่ายเงินทุกรายการและกาไรหรื อขาดทุนของบริ ษทั
(2) สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั
(3) เงินทุนส่วนของผูถ้ ือหุ้นและเงินทุนสารอง
ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบแสดงฐานะทางการเงิ น และบัญ ชี กาไรขาดทุนที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วพร้ อ มกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดทารายงานการประชุม และมติของผูถ้ ือหุ้นและมติของกรรมการทั้งหมดเป็ นภาษาไทย เก็บรักษา
ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ในกรณี ที่รายงานการประชุมใดที่ประธานที่ประชุ ม หรื อประธานของการประชุม
ที่เกิดขึ้นครั้งถัดไปเป็ นผูล้ งชื่อในมติเห็นชอบ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อความภายในเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้อง
ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ ขอตรวจเอกสารดังกล่าวในวรรคหนึ่ งเมื่อไรก็ได้ภายในเวลาสมควรในระหว่างเวลาทาการ และอาจ
ขอให้บริ ษทั จัดทาสาเนาที่รับรองว่าถูกต้องและแท้จริ งของเอกสารดังกล่าวก็ได้โดยผูถ้ ือหุ้นนั้นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเอง
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และให้กาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีน้ นั ผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิ ที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งได้อีก ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าที่ใดๆ ในบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญ ชี ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 6
เงินปันผลและเงินสำรอง
ข้อ 54. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรซึ่ ง รวมถึงกาไรสะสม ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะ
จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลา
ติ ดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงิ นปั นผลภายในช่ ว งเวลาที่ กฎหมายกาหนด ห้ามมิ ให้เรี ยกร้อง
ดอกเบี้ยต่อบริ ษทั
ข้อ 55. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนสารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้จดั สรรเงินสารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการดาเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
หมวดที่ 7
กำรเพิม่ ทุน กำรออก กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย์
ข้อ 56. บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดังกล่าวจะกระทาได้เมื่อ
(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจาหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้อง
เป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
(2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และ
(3) นามติน้ นั ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 57. หุ้นที่ออกตามข้อ 56. จะเสนอขายทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ้นตามส่ วนจานวนที่ผถู ้ ือหุ้น
แต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น และอยูใ่ นบังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 58. บริ ษทั อาจออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิ ทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหลักทรั พย์อื่นใดตามที่
กฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวแก่ผถู ้ ือหุ้น ประชาชนหรื อบุคคลใดก็ได้ และบริ ษทั อาจแปลงสภาพ
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็ นหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ หรื ออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิ ทธิ
เป็ นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติกฎหมาย
(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)
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ข้อ 59. การออก การเสนอขาย การโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใดๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์
คาว่า “หลักทรัพย์” หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 8
ตรำประทับ
ข้อ 60. ตราประทับของบริ ษทั เป็ นดังนี้

(ลงลายมื่อชื่อ)___________________________________________ผูข้ อจดทะเบียน
(นายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์)

