ข้ อบังคับ
ของ
บริ ษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน)
____________________
หมวดที่ 1 บททัว่ ไป

หน้ า 1 ของ จํานวน 9 หน้ า

ข้ อ 1. ในข้ อบังคับนี ้
“บริ ษัท”

หมายความว่า

“กฎหมาย”

หมายความว่า

“นายทะเบียน”
หมายความว่า
“นายทะเบียนหุ้น” หมายความว่า

บริ ษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน)
หรื อ บมจ.สหมิตรถังแก๊ ส
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการของ
บริ ษัท
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อ 2. ข้ อความอื่นที่ไม่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้ อ 3. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมลู ค่าเท่ากัน ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจํากัดไม่เกินจํานวนเงิน
ค่าหุ้นที่ต้องชําระ บริ ษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใด
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ กระทําได้
หุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัท (ถ้ ามี) ให้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุ้น
ต่อบริ ษัทตามแบบที่บริ ษัทกําหนด พร้ อมทังส่
้ งมอบใบหุ้นเดิมคืน
ในการชําระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 4. ใบหุ้นของบริ ษัทเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีลายมือชื่อกรรมการ ซึง่ ลงหรื อพิมพ์ไว้ อย่างน้ อยหนึง่ คน
แต่กรรมการจะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อแทนก็ได้ การลงลายมือชื่อของกรรมการหรื อนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรื อใบหลักทรัพย์ จะใช้ เครื่ องจักร
ประทับหรื อโดยวิธีอื่นใดแทนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดก็ได้
บริ ษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการ พนักงาน บุคคลอื่นใด หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ทําหน้ าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหุ้นได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )

หน้ า 2 ของ จํานวน 9 หน้ า
ในกรณีที่บริ ษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด หรื อบุคคลใดเป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด
บริ ษัทต้ องจัดทําใบหุ้นมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนหรื อ
ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 5. ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปจองหุ้น หรื อถือหุ้นเดียวหรื อหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านันต้
้ องรับ
ผิดร่วมกันในการส่งใช้ เงินค่าหุ้นและเงินที่สงู กว่ามูลค่าหุ้น และต้ องแต่งตังให้
้ บคุ คลในจํานวนนันแต่
้ เพียงคนเดียว
เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี โดยต้ องทําหลักฐานเป็ นหนังสือมอบให้ แก่บริ ษัทหรื อ
นายทะเบียนหุ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฏการแต่งตังดั
้ งกล่าวโดยชัดแจ้ ง ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าบุคคลซึง่ มีชื่ออยูใ่ น
ลําดับแรก เป็ นผู้ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิดงั กล่าวแต่ผ้ เู ดียว
ข้ อ 6. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทําลาย ลบเลือน หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัทออก
ใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และเมื่อ
บริ ษัทได้ ออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้ แทนแล้ ว ให้ ถือว่าใบหุ้นฉบับเดิมเป็ นอันยกเลิก
ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทําลาย ผู้ถือหุ้นต้ องนําหลักฐานการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนหรื อ
หลักฐานอื่นเพื่อยืนยันข้ อเท็จจริงที่จําเป็ นตามสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท ในกรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชํารุด ผู้ถือหุ้น
ต้ องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้ แก่บริ ษัท และจะต้ องยื่นคําร้ องตามแบบและหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด
ข้ อ 7. บริ ษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สญ
ู หาย ถูกทําลายลบเลือน
หรื อชํารุด หรื อในการออกสําเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ ในอัตราที่บริษัทกําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งที่
กฎหมายกําหนดไว้
ในการออกใบหุ้นใหม่เพื่อแทนหรื อเปลีย่ นใบหุ้นเดิมทีบ่ ริ ษัทได้ เคยออกให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันไปแล้
้
ว บริ ษัทอาจ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จา่ ยได้ ตามอัตราทีบ่ ริ ษัทกําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งที่กฎหมายกําหนดไว้
ข้ อ 8. บริ ษัทจะเป็ นเจ้ าของหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของบริ ษัทเองไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 66/1 ซึง่ บริษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทซื ้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้ อยละสิบของทุนชําระแล้ วและหากบริ ษัทประสงค์จะซื ้อหุ้นคืนเกินกว่าร้ อยละสิบของ
ทุนชําระแล้ ว ต้ องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น
การซื ้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื ้อคืน รวมถึงการกําหนดจํานวนราคาเสนอซื ้อหุ้น
คืนหรื อราคาเสนอขายหุ้นที่ซื ้อคืนหรื อกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหุ้นดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
ข้ อ 9. หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้น
อยูร่ วมกันเกินกว่าร้ อยละสีส่ บิ เก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้

(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )

หน้ า 3 ของ จํานวน 9 หน้ า
ข้ อ 10. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว และจะใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์
บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดด้ วย
ในกรณีที่ห้ นุ ของบริษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว การโอนหุ้นหรื อการออกใบหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ข้ อ 11. กรณีผ้ รู ับโอนหุ้นประสงค์จะให้ บริษัทออกใบหุ้นใหม่ในนามของตน ให้ ร้องขอต่อบริ ษัท โดยทํา
เป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้รับโอนและมีพยานหนึง่ คนลงลายมือชื่อรับรองพร้ อมกับคืนใบหุ้นเดิมหรื อหลักฐานอื่น
ให้ แก่บริ ษัทเมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้ องแล้ ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่กฏหมายกําหนด
ข้ อ 12. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นตายหรือล้ มละลาย ถ้ าบุคคลผู้มีสทิ ธิในหุ้นนันนํ
้ าใบหุ้นมาเวนคืนพร้ อมกับ
หลักฐานที่ชอบด้ วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบุคคลนันเป็
้ นผู้ถือหุ้น และออก
ใบหุ้นให้ ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 13. ในระหว่างยี่สบิ เอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้
โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ณ สํานักงานแห่งใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสีว่ นั ก่อน
วันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หมวดที่ 4 กรรมการ
ข้ อ 14. บริ ษัทมีกรรมการคณะหนึง่ เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 15. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดย
ทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐาน
ทุจริ ตต่อหน้ าที่
ข้ อ 16. กรรมการนันให้
้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราว
ละคนหรื อคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออก
เสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม(1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ เสียงจากข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )

หน้ า 4 ของ จํานวน 9 หน้ า
ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม
ของจํานวนกรรมการทีม่ ีอยูท่ งหมด
ั้
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการทีจ่ ะออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลากและปี
ต่อๆ ไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ 18. นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตําแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทําเป็ นหนังสือยืน่ ต่อบริ ษัทหรื อคณะกรรมการ
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผู้ถือหุ้นที่
เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ ออก
ข้ อ 19. ถ้ าตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยูล่ งมติเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนนันอยู
้ ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้ อ 20. ในกรณีท่ตี าํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมให้ กรรมการที่
เหลืออยูก่ ระทําการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังกรรมการแทน
้
ตําแหน่งทีว่ า่ งทังหมดเท่
้
านัน้ การประชุมให้ กระทําภายในหนึง่ เดือน นับแต่วนั ที่จํานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อย
กว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนนันอยู
้ ใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้ อ 21. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป็ น
จํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้ อ 22. คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้ าที่ดแู ลและจัดการบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )

หน้ า 5 ของ จํานวน 9 หน้ า
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างแทนคณะกรรมการโดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีต่ ามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อยสามเดือนต่อครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการ
ลงคะแนนถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด กรรมการซึง่ มี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ข้ อ 25. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอนื่ และกําหนดวัน
ประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ถ้ ากรรมการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป ร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนดวัน
ประชุมภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับการร้ องขอ
ข้ อ 26. คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร ให้ เป็ นคณะกรรมการ
บริ หารในจํานวนนี ้ให้ กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอาํ นาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการ
ของบริ ษัทตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
กรรมการบริ หารมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หารผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับ
นี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร และให้ นําความในข้ อ 24 และ ข้ อ 25
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 27. กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทนัน้ ให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงรายชื่อกรรมการผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้ อ 28. ในกรณีที่บริ ษัทตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาและจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนให้
บริ ษัทปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )

หน้ า 6 ของ จํานวน 9 หน้ า
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 29. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น (ถ้ ามี)
ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดหรื
้
อผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จะ
เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้ อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ ว บุคคลใดบุคคลหนึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ อง
ทําเป็ นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ ยื่นหนังสือ
มอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สบิ ห้ าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ทังนี
้ ้แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่าและต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่จะมี
กฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น

(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )
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ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลัง
นี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของ
บริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ในการนี ้ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัด
ประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ข้ อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทําแก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาํ คัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรือการรวมกิจการของบริ ษัทกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งปั นกําไรขาดทุน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุน
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื ้อหุ้น หรื อหุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทําได้ ตามกฎหมาย
(ช) การควบหรื อเลิกบริษัท
หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 38. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 39. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
และต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบสิบสองเดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
(ลงชื่อ)_______________________กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสขุ )

(ลงชื่อ) _______________________กรรมการ
(นางปั ทมา เล้ าวงษ์ )
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ข้ อ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของ
บริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 41. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการ
้
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 42. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกําไร และบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ เงินกําไรส่วนที่เหลือคณะกรรมการจะจัดสรรเป็ นเงิน
สํารองต่าง ๆ ก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร โดยต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมือ่ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลนันให้
้ กระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
คณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 43. ในกรณีท่บี ริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนแล้ วบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้ อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใ่ ด ๆ ของบริษัท
ข้ อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดาํ รงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีมีสทิ ธิทําคําชี ้แจงเป็ นหนังสือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อ
ชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น โดยให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
ข้ อ 47. บริ ษัทต้ องจัดส่งรายงานประจําปี พร้ อมกับสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีได้
ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิแล้ ว และสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการอนุมตั ิงบ
ดุล การจัดสรรกําไรและการแบ่งเงินปั นผล โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทลงลายชื่อรับรองว่าถูกต้ องไปยังนาย
ทะเบียน สําหรับงบดุลนันบริ
้ ษัทต้ องโฆษณาให้ ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกําหนดเวลาอย่างน้ อยหนึง่ วัน
ด้ วย ทังนี
้ ้ ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแล้ ว
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หน้ า 9 ของ จํานวน 9 หน้ า
หมวดที่ 8 การเพิม่ ทุนและการลดทุน
ข้ อ 48. บริ ษัทจะเพิม่ ทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น
การออกหุ้นเพิม่ ตามวรรคหนึง่ จะกระทําได้ เมื่อ
(1) หุ้นทังหมดได้
้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณียงั จําหน่าย
ไม่ครบหุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อตามที่
กฎหมายกําหนดให้ กระทําได้
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) นํามตินนไปขอจดทะเบี
ั้
ยนเปลีย่ นทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่
ที่มีประชุมลงมติ
ข้ อ 49. หุ้นที่เพิ่มขึ ้นตามข้ อ 48 จะเสนอขายทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตาม
ส่วนจํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนมีอยูแ่ ล้ วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุคคลอื่นไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วนก็ได้ ทงนี
ั ้ ้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทสามารถดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 43 ได้
ด้ วย
ข้ อ 50. บริ ษัทจะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตํ่าลงหรื อลดด
จํานวนหุ้นให้ น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ ถึงตํ่ากว่าจํานวนหนึง่ ในสีข่ องทุนทังหมดไม่
้
ได้
การลดมูลค่าหุ้นหรื อลดจํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ เป็ นจํานวนเท่าใด และด้ วยวิธีการอย่างใดจะกระทําได้
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงทังนี
้ ้ บริ ษัทต้ องนํามตินนไปขอจดทะเบี
ั้
ยนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
ข้ อ 51. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ ลดทุนโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นํา
ออกจําหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ วให้ บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ประชุมลงมติ
หมวดที่ 9 บทสุดท้ าย
ข้ อ 52. บรรดาระเบียบที่มีอยู่ หรื อคําอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน)
ซึง่ ได้ กําหนดหรื ออนุมตั ิให้ แก่คณะกรรมการไว้ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้มีผลบังคับใช้ และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้ งกับ
ข้ อบังคับนี ้ก็ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 53. ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ทีป่ ระทับไว้ นี ้
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