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(ลงลายม่ือช่ือ)___________________________________________ผูข้อจดทะเบียน 
(นายอนนัท ์รักอริยะพงศ)์ 

 

ข้อบงัคับ 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

หมวดท่ี 1 
บททั่วไป 

 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีให้เรียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้ 2. ค าว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) หรือใชภ้าษาองักฤษว่า  
 “Sappe Public Company Limited” 
 
 ค าว่า “กฎหมาย” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
 หลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัในราชอาณาจกัรไทย 
 
ขอ้ 3. การแกไ้ขเพ่ิมเติมใดๆ ในขอ้บงัคบัน้ีก็ดี หรือขอ้ก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระท าไดก้็แต่โดยอาศยัมติของ
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 4. หากขอ้บงัคบัน้ีมิไดต้ราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วย
 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของบริษทัมาใชบ้งัคบั 
 

หมวดท่ี 2 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั หุ้นทุกหุ้นของบริษทัตอ้ง

ช าระค่าหุ้นคร้ังเดียวจนเตม็มูลค่า 
 

อน่ึง หุ้นของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นไม่ว่าหุ้นเดียวหรือหลายหุ้น
ร่วมกนั ตอ้งตั้งให้คนใดคนหน่ึงในบุคคลเหล่านั้นเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุ้น หรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 
 
บริษทัอาจออกและเสนอขายหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัทรัพยอ์ื่นใด
เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัอาจแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หุ้นสามญัก็ได ้ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดั 
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 บริษทัอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก็้ได ้โดยบริษทัจะจดัสรรเงินท่ีไดเ้กินกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด
 เป็นทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากกองทุนส ารองของบริษทั 
 
 การช าระค่าหุ้นนั้น ผูจ้องหุ้นจะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัปรับโครงสร้างหน้ีโดย
 การออกหุ้นใหม่ เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยอาศยัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน
 เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 การออกหุ้นเพ่ือช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
 ในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
 
ขอ้ 6. บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือน นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือนบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้น ในกรณีจ าหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือท่ีออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั ภายใตบ้ทบญัญติั
แห่งกฎหมาย 

 
ขอ้ 7. ใบหุ้นนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ช่ือบริษทั 
 

(2) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
 
(3) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุ้น และจ านวนหุ้น 
 
(4) ช่ือผูถื้อหุ้น 

 
(5) ลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงหรือพิมพ์ไวอ้ย่างน้อยหน่ึงคนและประทบัตราบริษทัไวเ้ป็นส าคญั แต่กรรมการจะ

มอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน
โดยไม่ตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทัก็ได ้ซ่ึงการลงหรือพิมพล์ายมือช่ือเช่นว่านั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

(6) วนัเดือนปีท่ีออกใบหุ้น 
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ขอ้ 8. บริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได ้และหากบริษทัแต่งตั้งบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบุคคลอื่นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือ
นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ให้วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นหรือ
นายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนดภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย 

 
กรรมการ หรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือในใบหุ้น หรือใบหลกัทรัพยอ์ื่นใด      
ด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต นอกจากนั้น บริษทัอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียน
หลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนบริษทัก็ได้ 
 

ขอ้ 9. ใบหุ้นฉบบัใดลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นอาจขอให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นโดยเวนคืนใบหุน้เดิม 
ในกรณีน้ี ให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ ในกรณีท่ีใบหุ้นสูญหาย
หรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงแก่
บริษทัว่าใบหุ้นฉบบัเดิมสูญหายหรือถูกท าลายโดยให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บค าขอ และผูถื้อหุ้นไดแ้สดงหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ต่อบริษทั 

 
 บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุด หรือในการท่ีผูถื้อหุ้นขอ

ส าเนาทะเบียนผูถื้อหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค ารับรองของบริษทัไดต้ามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 อน่ึง ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนให้แลว้ ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 
 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตาย หรือลม้ละลาย บุคคลผูมี้สิทธิจะไดหุ้้นนั้น หากน าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกบัหลกัฐานท่ีชอบดว้ย

กฎหมายมาแสดงแก่บริษทัจนครบถว้นแลว้ บริษทัจึงจะลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหน่ึง (1) 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานดงักล่าว 

 
ขอ้ 10. บริษทัตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั แต่บริษทั

จะมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบ การลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้      
ณ ท่ีใดก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษาทะเบียนดงักล่าว 

 
ขอ้ 11. บริษทัอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอด็ (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังก็ได ้หรืออาจงด

รับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวนัเดียวก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 
ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 
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ขอ้ 12. บริษทัจะเป็นเจา้ของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเองไม่ได ้อย่างไรก็ดี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุ้น
ของตนเองไม่ไดน้ั้น มิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 
(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั

เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุ้นเห็นว่าตนไม่ไดรั้บความเห็นธรรม 
 

(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้น
ไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
 

เม่ือหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การซ้ือหุ้นของบริษทัคืนตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การซ้ือหุ้นคืนดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัการซ้ือหุ้นคืนดงักล่าว การซ้ือหุ้นคืนหากมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ 
ให้บริษทัซ้ือหุ้นคืนภายในหน่ึง (1) ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 
หุ้นท่ีบริษทัถืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้นคืนนั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลดว้ย และบริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามกรณีน้ีออกไป
ภายในเวลาท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ถา้ไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาท่ีก าหนดให้บริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้
 
การซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่าย และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายมหาชนจ ากดัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 
 

ขอ้ 13. หุ้นของบริษทั โอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้วถือหุ้นในบริษทั
เกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

 
ขอ้ 14. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 13. การโอนหุ้นยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของ 

ผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผูรั้บโอน 
  
 การโอนหุ้นนั้นจะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ และจะใชย้นับุคคลภายนอก

ไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ 
 
 เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หรือหากเห็นว่า
การโอนหุ้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ให้แจง้แก่ผูย่ื้นค าร้องภายใน (7) วนั 
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 เม่ือหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุ้นไวเ้ป็นประการอื่น ให้แบบ
วิธีและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุ้นของบริษทัเป็นไปตามบทกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ส าหรับการโอนหลกัทรัพยอ์ื่น ไม่ว่าจะไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้ 15. ในกรณีท่ีมีหุ้นบุริมสิทธิ บุริมสิทธิในหุ้นซ่ึงไดอ้อกแลว้จะเปล่ียนแปลงไม่ได  ้
 
 การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญันั้นกระท าไดโ้ดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะแปลงหุ้นดงักล่าว ยื่นค าร้องขอ

แปลงหุ้นต่อบริษทัพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษทั 
 
 การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนบัแต่วนัท่ีย่ืนค าขอ ในการน้ี ให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูข้อภายในสิบส่ี (14) วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 
 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมกำร 

 
ขอ้ 16.  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ให้เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการ

ทั้งปวงของบริษทั และมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษทั        
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อีกทั้งมีอ านาจกระท าการใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ี กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 
ขอ้ 17. กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ

ทั้งหมดของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ขอ้ 18.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 
 รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย  และให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว หรือเม่ือต าแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง 
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ขอ้ 19. เวน้แต่ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 24. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวีธีการดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
 

(2) ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 
(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคล       

แต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้    
 

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ไดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้น 
 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 
ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 
ขอ้ 22. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดใน               

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัจ ากดั หรือบริษทัอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหาไดไ้ม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม ในสัญญาใดๆ ท่ีบริษทัท า
ขึ้นในระหว่างรอบบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชีในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

 
ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
 
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
ขอ้ 24. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนนั้น 

  
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ี

ยงัเหลืออยู ่
 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม  ให้กรรมการท่ี

เหลืออยู่จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างทั้งหมดนั้นภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีจ านวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
ขอ้ 25. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) 
ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ

เป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ   
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
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 การกระท ากิจการ การแต่งตั้ง หรือการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ ให้ถือเสียงขา้งมากของ
จ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วน
ได้เสียในเร่ืองใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน          
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 27.  คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง โดยสถานท่ีท่ีประชุมนั้น อาจประชุมกนั ณ ทอ้งท่ี

อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม
คณะกรรมการ 

 
 กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจจะร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีดงักล่าว    

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือ  

นัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น
และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้  

 
ภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในปัจจุบนั หรือท่ีจะมี
แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต กรรมการอาจเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดสามารถหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้และให้ถือว่าการเขา้ร่วมประชุมโดยวิธีดงักล่าวเป็นการ
มาเขา้ประชุมคณะกรรมการ  
 
อน่ึง ในการส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการอาจส่งผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ขอ้ 28. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของ

คณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆได ้

 
 บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบอ านาจจะตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือ

นโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั โดยให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้

ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 29.  กรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดค้ือ ในกรณีทัว่ไป ให้กรรมการสองในสามคนเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ

และประทบัตราส าคญัของบริษทั ส่วนกรณีเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาให้ใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ทั้งปวงเท่าท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าสัญญาดงักล่าวจนเสร็จการซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
การด าเนินการจดทะเบียนสัญญาดงักล่าวกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ     
จดทะเบียนนั้น ให้กรรมการท่านหน่ึงเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั อน่ึง คณะกรรมการ
มีอ านาจก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัเพื่อมีผลผกูพนับริษทั 

 
ขอ้ 30.  คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้มีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองเร่ือง

ต่างๆ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งด าเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลายอย่าง และท าหน้าท่ีอนุมติั
การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปกติของบริษทัโดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหาร
ผูน้ั้นในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ อน่ึง กรรมการบริหาร
อาจจะเป็นหรือไม่เป็นผูบ้ริหารดว้ยก็ได ้

 
ขอ้ 31.  บริษทัตอ้งจดัให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และเก็บรักษาไว้ 

ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั แต่บริษทัอาจจะมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดงักล่าว
แทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบก่อน 

 
ขอ้ 32.  บรรดากิจการของบริษทัที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการไดก้ระท าไป

ในนามของบริษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกผนับริษทัแมจ้ะปรากฎในภายหลงัว่ามีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
แต่งตั้ง หรือคุณสมบติัของกรรมการ 

 
ขอ้ 33. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ จากบริษทัในรูปของเงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นท านองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา
ก าหนดโดยอาศยัมติซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นยงัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ ต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริษทั (หากมี)  

 
 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัท่ีจะ

ไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัอีกทางหน่ึง 
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หมวดท่ี 4 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร 

 
 การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑใ์ดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั หรือท่ีจะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 

 
ขอ้ 35. ประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการ จัดประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั (45วนั) นับแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนังสือเช่นว่านั้นจากผูถื้อหุ้น                                                                                                                     . 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายท่ี
เข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั       
(45 ว ัน) นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเช่นน้ี  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดขึ้นจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร                                                                                                                                     . 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ซ่ึงไดแ้ก่ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน (25 คน) หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัประชุมคร้ังนั้นให้กบับริษทั 

 
ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไป
ตามท่ีปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกัน ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่า
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นจะมีขอ้มูลเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่เกินสองเดือน 
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ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม 
ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดย
ระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
 ค าบอกกล่าวท่ีส่งให้บรรดาผูถื้อหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
 

อน่ึง ในกรณีท่ีการประชมผูถื้อหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการส่ง
หนงัสือนดัประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 
ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ

ต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด โดยมี
รายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 
(ก) จ านวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 
 

ขอ้ 39.  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตาม
จ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีท่ีตนเป็นผูถื้อหุ้น 

 
ขอ้ 40.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ         

ไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 42.  ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมจะเล่ือนการประชุมผูถื้อหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ได ้และให้ท่ี

ประชุมก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไปดว้ย แต่ในท่ีประชุมซ่ึงไดเ้ล่ือนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษา
กิจการอ่ืนใดนอกจากกิจการท่ีคา้งมาแต่วนัประชุมคร้ังก่อน อน่ึงวิธีการส่งค าบอกกล่าวให้เป็นไปตามขอ้ 37. 

 
ขอ้ 43.  ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการประชุม ในการน้ี

ตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีประชุม
คร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงั       
ผูถื้อหุ้นไมน้้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
ขอ้ 44. เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง

โดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนไดส่้วนเสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ                  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั  

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั  

 
ขอ้ 45. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าอยา่งนอ้ยมีดงัน้ี 
 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ขอ้ 46.  ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลงเขา้ท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้บริษทัปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 
หมวดท่ี 5 

กำรบัญชี กำรเงนิ และกำรสอบบญัชี 
 

ขอ้ 47. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 
ขอ้ 48. สมุดและบญัชีของบริษทัให้จดัท าเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยมีค าแปลภาษาไทยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว  ้
 
ขอ้ 49.  บริษทัต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท า          

งบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของ
บริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ
บญัชีก าไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี 
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(ลงลายม่ือช่ือ)___________________________________________ผูข้อจดทะเบียน 
(นายอนนัท ์รักอริยะพงศ)์ 

 

ขอ้ 50. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีบญัชีงบแสดงฐานะทางการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองต่อไปน้ีไวใ้ห้ถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ คือ 

 
(1) จ านวนรายได ้และค่าใชจ้่าย ทั้งรายการอนัเป็นเหตุให้ไดรั้บหรือจ่ายเงินทุกรายการและก าไรหรือขาดทุนของบริษทั 
(2) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 
(3) เงินทุนส่วนของผูถื้อหุ้นและเงินทุนส ารอง 

 
ขอ้ 51. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ขอ้ 52. คณะกรรมการตอ้งจดัท ารายงานการประชุม และมติของผูถื้อหุ้นและมติของกรรมการทั้งหมดเป็นภาษาไทย เก็บรักษา

ไว ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษทั ในกรณีท่ีรายงานการประชุมใดท่ีประธานท่ีประชุม หรือประธานของการประชุม      
ท่ีเกิดขึ้นคร้ังถดัไปเป็นผูล้งช่ือในมติเห็นชอบ ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าขอ้ความภายในเอกสารดงักล่าวมีความถูกตอ้ง 

 
 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิขอตรวจเอกสารดงักล่าวในวรรคหน่ึงเม่ือไรก็ไดภ้ายในเวลาสมควรในระหว่างเวลาท าการ และอาจ

ขอให้บริษทัจดัท าส าเนาท่ีรับรองว่าถูกตอ้งและแทจ้ริงของเอกสารดงักล่าวก็ไดโ้ดยผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเอง
ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ขอ้ 53. ให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และให้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชี

ซ่ึงพน้จากต าแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอี้ก ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษทั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมวดท่ี 6 

เงินปันผลและเงินส ำรอง 
 

ขอ้ 54. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 
 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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(ลงลายม่ือช่ือ)___________________________________________ผูข้อจดทะเบียน 
(นายอนนัท ์รักอริยะพงศ)์ 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทัจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม     
ผูถื้อหุ้นก็ได ้

 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ห้ามมิให้เรียกร้อง
ดอกเบ้ียต่อบริษทั 

 
ขอ้ 55.  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามท่ี
เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

 
หมวดท่ี 7 

กำรเพิม่ทุน กำรออก กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย์ 
 

ขอ้ 56. บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น การออกหุ้นดงักล่าวจะกระท าไดเ้ม่ือ  
 

(1) หุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่หมด หุ้นท่ีเหลือตอ้ง
เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 

(3) น ามตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ขอ้ 57. หุ้นท่ีออกตามขอ้ 56. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุ้น
แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้ทั้งน้ีตามมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และอยูใ่นบงัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้ 58. บริษทัอาจออกหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัทรัพยอ์ื่นใดตามท่ี
กฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูถื้อหุ้น ประชาชนหรือบุคคลใดก็ได ้และบริษทัอาจแปลงสภาพ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหุ้นสามญั ทั้งน้ี ภายใต ้บงัคบับทบญัญติักฎหมาย 
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(ลงลายม่ือช่ือ)___________________________________________ผูข้อจดทะเบียน 
(นายอนนัท ์รักอริยะพงศ)์ 

 

ขอ้ 59. การออก การเสนอขาย การโอนหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 การโอนหลกัทรัพยป์ระเภทอื่นท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

นอกจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัหลกัทรัพย ์
 
 ค าว่า “หลกัทรัพย”์ หมายถึงหลกัทรัพยต์ามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

หมวดท่ี 8 
ตรำประทับ 

 
ขอ้ 60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 


