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ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

____________________ 

หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 

ข้อ 1.  ในข้อบงัคบันี ้

            “บริษัท”  หมายความวา่ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

      หรือ  บมจ.สหมิตรถงัแก๊ส 

            “กฎหมาย”  หมายความวา่       กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั     

                                              กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

                                                                               และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการของ 

                     บริษัท 

                         “นายทะเบียน” หมายความวา่    นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

           “นายทะเบียนหุ้น”     หมายความวา่  นายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ 

                                                                         

ข้อ 2.  ข้อความอ่ืนท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

หมวดท่ี 2 หุ้นและผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 3.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แตล่ะหุ้นมีมลูคา่เทา่กนั ผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจํากดัไมเ่กินจํานวนเงิน

คา่หุ้นท่ีต้องชําระ บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้ ท่ีอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด

ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้กระทําได้  

หุ้นบริุมสทิธิของบริษัท (ถ้าม)ี ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ โดยให้ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิยื่นคําขอแปลงหุ้น

ตอ่บริษัทตามแบบท่ีบริษัทกําหนด พร้อมทัง้สง่มอบใบหุ้นเดิมคืน 

ในการชําระคา่หุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้    

ข้อ 4.  ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น มีลายมอืช่ือกรรมการ ซึง่ลงหรือพิมพ์ไว้อยา่งน้อยหนึง่คน

แตก่รรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือแทนก็ได้การลงลายมอืช่ือของกรรมการหรือนายทะเบียนหุ้นในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์ จะใช้เคร่ืองจกัร

ประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดแทนตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดก็ได้ 

บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนกังาน บคุคลอ่ืนใด หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  

 

 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากดั หรือบคุคลใดเป็นนาย

ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกําหนด 

บริษัทต้องจดัทําใบหุ้นมอบให้แกผู่้ ถือหุ้นภายในสองเดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนหรือ

ภายในระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 5.   ถ้าบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปจองหุ้น หรือถือหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกนั บคุคลเหลา่นัน้ต้องรับ

ผิดร่วมกนัในการสง่ใช้เงินคา่หุ้นและเงินท่ีสงูกวา่มลูคา่หุ้น และต้องแตง่ตัง้ให้บคุคลในจํานวนนัน้แตเ่พียงคนเดียว 

เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี โดยต้องทําหลกัฐานเป็นหนงัสอืมอบให้แก่บริษัทหรือ

นายทะเบียนหุ้น ในกรณีท่ีไมป่รากฏการแตง่ตัง้ดงักลา่วโดยชดัแจ้ง ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่บคุคลซึง่มีช่ืออยูใ่น

ลาํดบัแรก เป็นผู้ได้รับแตง่ตัง้จากผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้ใช้สทิธิดงักลา่วแตผู่้ เดียว 

ข้อ 6.  ใบหุ้นฉบบัใดสญูหาย ถกูทําลาย ลบเลอืน หรือชํารุดในสาระสาํคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออก

ใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และเมื่อ

บริษัทได้ออกใบหุ้นฉบบัใหมใ่ห้แทนแล้ว ให้ถือวา่ใบหุ้นฉบบัเดิมเป็นอนัยกเลกิ 

ในกรณีท่ีใบหุ้นสญูหายหรือถกูทําลาย ผู้ ถือหุ้นต้องนําหลกัฐานการแจ้งความตอ่พนกังานสอบสวนหรือ

หลกัฐานอ่ืนเพ่ือยืนยนัข้อเท็จจริงท่ีจําเป็นตามสมควรมาแสดงตอ่บริษัท ในกรณีใบหุ้นลบเลอืนหรือชํารุด ผู้ ถือหุ้น

ต้องเวนคืนใบหุ้นเดมิให้แกบ่ริษัท และจะต้องยื่นคําร้องตามแบบและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 

ข้อ 7.  บริษัทอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหมแ่ทนใบหุ้นท่ีสญูหาย ถกูทําลายลบเลอืน

หรือชํารุด หรือในการออกสาํเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นได้ในอตัราท่ีบริษัทกําหนด แตต้่องไมเ่กินกวา่อตัราขัน้สงูท่ี

กฎหมายกําหนดไว้ 

ในการออกใบหุ้นใหมเ่พ่ือแทนหรือเปลีย่นใบหุ้นเดิมท่ีบริษัทได้เคยออกให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ไปแล้ว บริษัทอาจ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยได้ตามอตัราท่ีบริษัทกําหนด แตต้่องไมเ่กินกวา่อตัราขัน้สงูท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

           ข้อ 8.  บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 66/1 ซึง่บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนมุตัิ

ให้บริษัทซือ้หุ้นคืนไมเ่กินกวา่ร้อยละสบิของทนุชําระแล้วและหากบริษัทประสงค์จะซือ้หุ้นคืนเกินกวา่ร้อยละสบิของ

ทนุชําระแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนซือ้หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น 

           การซือ้หุ้นคืน การจําหนา่ยหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน รวมถงึการกําหนดจํานวนราคาเสนอซือ้หุ้น

คืนหรือราคาเสนอขายหุ้นท่ีซือ้คนืหรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้หุ้นดงักลา่ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง                                                                 

หมวดท่ี 3 การโอนหุ้น 

ข้อ 9.  หุ้นของบริษัทให้โอนกนัได้โดยไมม่ีข้อจํากดั  เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตา่งด้าวถือหุ้น

อยูร่วมกนัเกินกวา่ร้อยละสีส่บิเก้า (49) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 

 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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            ข้อ 10.  การโอนหุ้นยอ่มสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้

โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคาํร้องขอให้

ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  และจะใช้ยนับคุคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว บริษัทจะ

ลงทะเบียนการโอนหุ้น  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นนัน้ไมถ่กูต้องสมบรูณ์  

บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคําร้องขอภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

ในกรณีท่ีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยแล้ว การโอนหุ้นหรือการออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย 

 ข้อ 11.  กรณีผู้ รับโอนหุ้นประสงค์จะให้บริษัทออกใบหุ้นใหมใ่นนามของตน  ให้ร้องขอตอ่บริษัท โดยทํา

เป็นหนงัสอื ลงลายมือช่ือผู้ รับโอนและมีพยานหนึง่คนลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุ้นเดมิหรือหลกัฐานอ่ืน

ให้แก่บริษัทเมื่อบริษัทพิจารณาวา่ถกูต้องแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหมภ่ายใน

ระยะเวลาท่ีกฏหมายกําหนด 

 ข้อ 12.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย ถ้าบคุคลผู้มีสทิธิในหุ้นนัน้นําใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกบั

หลกัฐานท่ีชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนบคุคลนัน้เป็นผู้ ถือหุ้น และออก

ใบหุ้นให้ใหมภ่ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 ข้อ 13.  ในระหวา่งยี่สบิเอ็ดวนักอ่นวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ สาํนกังานแหง่ใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั ก่อน

วนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

หมวดท่ี 4 กรรมการ 

 ข้อ 14.  บริษัทมีกรรมการคณะหนึง่เพ่ือดาํเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน 

และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ข้อ 15.  กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และ 

  (1)  บรรลนิุติภาวะ 

  (2)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (3)  ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดย

ทจุริต 

  (4)  ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐาน

ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

 ข้อ 16.  กรรมการนัน้ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

  (2)  ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราว

ละคนหรือคราวละหลายคน ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออก

เสยีงด้วยคะแนนท่ีมีตาม(1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

  (3)  การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้เสยีงจากข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเทา่กนั

ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

   

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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ข้อ 17.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่จํานวนหนึง่ในสาม

ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้เคยีงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลากและปี

ตอ่ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่  

 ข้อ 18.  นอกจากพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ กรรมการพ้นจากตาํแหนง่ เมื่อ 

  (1)  ตาย 

  (2)  ลาออก โดยทําเป็นหนงัสอืยืน่ตอ่บริษัทหรือคณะกรรมการ 

  (3)  ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4)  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ี 

เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีเข้า

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

  (5)  ศาลมีคาํสัง่ให้ออก 

 ข้อ 19.  ถ้าตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยูล่งมตเิลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัิและไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแตว่าระของ

กรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืนและบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนนัน้อยูใ่นตาํแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงั

เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

 ข้อ 20.  ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืน้อยกวา่จํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุให้กรรมการท่ี

เหลอือยูก่ระทําการในนามของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลอืกตัง้กรรมการแทน

ตําแหนง่ท่ีวา่งทัง้หมดเทา่นัน้ การประชมุให้กระทําภายในหนึง่เดอืน นบัแตว่นัท่ีจํานวนกรรมการวา่งลงเหลอืน้อย

กวา่จํานวนท่ีจะเป็นองค์ประชมุ และบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนนัน้อยูใ่นตาํแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยู่

ของกรรมการซึง่ตนแทน 

 ข้อ 21.  กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็น

จํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมกีาร

เปลีย่นแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้เป็น

กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ 

 ข้อ 22.  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดแูลและจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบัและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่ง

หนึง่หรือหลายอยา่งแทนคณะกรรมการโดยจะกําหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้ 

ข้อ 23.  ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

                          ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรอง 

ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 ข้อ 24.  คณะกรรมการต้องประชมุอยา่งน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธาน

กรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการซึง่มี

สว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

 ข้อ 25.  ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ และในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้

ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุ 

เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนั

ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ถ้ากรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไป ร้องขอให้เรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนั

ประชมุภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

 ข้อ 26.  คณะกรรมการมีอํานาจแตง่ตัง้กรรมการจํานวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการ

บริหารในจํานวนนีใ้ห้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการ

ของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 กรรมการบริหารมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการกําหนด แตท่ัง้นีไ้ม่

กระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการบริหารผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามข้อบงัคบั

นีใ้นฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควร และให้นําความในข้อ 24 และ ข้อ 25 

มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ 27.  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทนัน้ ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และ

ประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงรายช่ือกรรมการผู้มี

อํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 28.  ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาด

หลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาและจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนให้

บริษัทปฎิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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หมวดท่ี 6 การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสีเ่ดือน นบั

แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั ซึง่คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ข้อ 30.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

  (1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2)  พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3)  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร 

  (4)  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  (5)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 

  (6)  กิจการอ่ืน (ถ้าม)ี 

 ข้อ 31.  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือผู้

ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จะ

เข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุล

ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้

ถือหุ้นภายในหนึง่เดอืนนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่ว

นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนั กอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 ข้อ 33.  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น แตจ่ะมอบฉนัทะให้

บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้ว บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้อง

ทําเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะกบัผู้ รับมอบฉนัทะ โดยให้ยื่นหนงัสอื

มอบฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 ข้อ 34.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่

ยี่สบิห้าคนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นีแ้ล้วแตจํ่านวนใดจะน้อยกวา่และต้องมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมี

กฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

  

 

 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนดัเพราะ

ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั

นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 35.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ 

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไมม่ีรองประธาน

กรรมการหรือมแีตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

 ข้อ 36.  ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของ

บริษัทวา่ด้วยการประชมุ ในการนีต้้องดาํเนินการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดั

ประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมมีตใิห้เปลีย่นลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ข้อ 37.  ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

             (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ ออกเสยีงลงคะแนน 

ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

             (2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

         (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

         (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

         (ค)  การทําแก้ไขหรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น

ท่ีสาํคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกบับคุคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่ปันกําไรขาดทนุ 

         (ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 

         (จ)  การเพ่ิมทนุหรือลดทนุ 

         (ฉ)  การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ  ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะ

ซือ้หุ้น หรือหุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดท่ีอาจกระทําได้ตามกฎหมาย 

         (ช)  การควบหรือเลกิบริษัท 

หมวดท่ี 7 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

 ข้อ 38.  รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 ข้อ 39.  บริษัทต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ อยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบสบิสองเดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

  

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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ข้อ 40.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 41.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

             (1)  สาํเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

             (2)  รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 42.  ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร และบริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่อตัราท่ีกฎหมายกําหนดไว้เงินกําไรสว่นท่ีเหลอืคณะกรรมการจะจดัสรรเป็นเงิน

สาํรองตา่ง ๆ ก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร โดยต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเมือ่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวตอ่ไป    

 การจา่ยเงินปันผลนัน้ให้กระทําภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือ 

คณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาคาํบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผล

นัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 ข้อ 43.  ในกรณีท่ีบริษัทยงัจําหนา่ยหุ้นไมค่รบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม

ทนุแล้วบริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่น โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับความ

เห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 ข้อ 44.  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

 ข้อ 45.  ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้รายจ่าย 

ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ 

พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ดาํรงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่

เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

 ข้อ 46.  ผู้สอบบญัชีมีสทิธิทําคาํชีแ้จงเป็นหนงัสอืตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุบญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือ

ชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 ข้อ 47.  บริษัทต้องจดัสง่รายงานประจําปี พร้อมกบัสาํเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีได้

ตรวจสอบและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิแล้ว และสาํเนารายงานการประชมุผู้ถือหุ้นเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการอนมุตัิงบ

ดลุ การจดัสรรกําไรและการแบง่เงินปันผล โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทลงลายช่ือรับรองวา่ถกูต้องไปยงันาย

ทะเบียน สาํหรับงบดลุนัน้บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนงัสอืพิมพ์มีกําหนดเวลาอยา่งน้อยหนึง่วนั

ด้วย ทัง้นี ้ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิแล้ว 

 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 

              (นายสรุศกัดิ์  เอิบสริิสขุ)                                               (นางปัทมา  เล้าวงษ์) 
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หมวดท่ี 8 การเพ่ิมทนุและการลดทนุ 

 ข้อ 48.  บริษัทจะเพ่ิมทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พ่ิมขึน้ 

 การออกหุ้นเพ่ิมตามวรรคหนึง่จะกระทําได้เมื่อ 

  (1)  หุ้นทัง้หมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณียงัจําหนา่ย

ไมค่รบหุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือตามท่ี

กฎหมายกําหนดให้กระทําได้ 

  (2)  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

  (3)  นํามตินัน้ไปขอจดทะเบียนเปลีย่นทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ี

ท่ีมีประชมุลงมต ิ

 ข้อ 49.  หุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ตามข้อ 48 จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม

สว่นจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมอียูแ่ล้วก่อน  หรือจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรือบคุคลอ่ืนไมว่า่ทัง้หมดหรือแต่

บางสว่นก็ได้ทัง้นีต้ามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และบริษัทสามารถดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 43 ได้

ด้วย 

ข้อ 50.  บริษัทจะลดทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมลูคา่หุ้นแตล่ะหุ้นให้ตํ่าลงหรือลดด

จํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แตจ่ะลดทนุลงไปให้ถึงตํ่ากวา่จํานวนหนึง่ในสีข่องทนุทัง้หมดไมไ่ด้ 

 การลดมลูคา่หุ้นหรือลดจํานวนหุ้นตามวรรคหนึง่เป็นจํานวนเทา่ใด และด้วยวิธีการอยา่งใดจะกระทําได้

เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงทัง้นี ้บริษัทต้องนํามตินัน้ไปขอจดทะเบียนภายในสบิสีว่นั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมต ิ

 ข้อ 51.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหนา่ยไมไ่ด้ หรือท่ียงัมิได้นํา

ออกจําหนา่ยได้เมื่อท่ีประชมุมีมตแิล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทนุภายในสบิสีว่นั นบัแตว่นัท่ีประชมุลงมต ิ

หมวดท่ี 9 บทสดุท้าย 

 ข้อ 52.  บรรดาระเบียบท่ีมีอยู่ หรือคําอนมุตัิของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จํากดั (มหาชน) 

ซึง่ได้กําหนดหรืออนมุตัิให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวนัท่ีข้อบงัคบันีม้ีผลบงัคบัใช้ และเทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบั

ข้อบงัคบันีก็้ให้มีผลใช้บงัคบัตอ่ไปจนกวา่จะมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 ข้อ 53.  ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้

   

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)_______________________กรรมการ   (ลงช่ือ) _______________________กรรมการ 
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