หน้ า 1 ของจานวน 9 หน้ า

ข้ อ 1.
ข้ อ 2
ข้ อ 3.
ข้ อ 4.

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท นิวซิต(ี ้ กรุ งเทพฯ) จากัด(มหาชน)
-------------------------------------------หมวดที่ 1 บททั่วไป
----------------------ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท นิวซิตี(้ กรุงเทพฯ) จากัด (มหาชน)
คาว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จากัด (มหาชน)
คาว่า “กฎหมาย” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
ข้ อความอื่นที่ไม่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น
------------------------------------------ข้ อ 5. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าเท่ากัน บริ ษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 6. หุ้นของบริ ษัทจะถือโดยบุคคลผู้ที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ในขณะใดขณะหนึง่ เกินกว่าร้ อยละสามสิบ (30) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดไม่
้
ได้
ข้ อ 7. ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปจองหุ้นหรื อถือหุ้น หุ้นเดียวหรื อหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านันต้
้ องรับผิดร่วม
กันในการส่งใช้ เงินค่าหุ้นและเงินที่สงู กว่ามูลค่าหุ้น และต้ องแต่งตังให้
้ บคุ คลในจานวนนั น้ แต่เพียงคนเดียวเป็ นผู้ใช้ สิทธิ
ในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้โดยต้ องทาหลักฐานเป็ นหนังสือมอบให้ แก่บริ ษัท หรื อนายทะเบียนหุ้น
ในกรณีที่ไม่ปรากฎการแต่งตังดั
้ งกล่าวให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุ้น หรื อใบหุ้นในลาดับแรกเป็ น
ผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นแต่ผ้ เู ดียวจนกว่าจะได้ สง่ หลักฐานการแต่งตังให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 8. บริ ษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในสอง(2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษัท หรื อนับแต่วนั ที่ได้ รับ
ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วน ในกรณี จาหน่ายหุ้นที่เหลือหรื อจาหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท บริ ษัทจะไม่
ออกใบหุ้นให้ แก่บคุ คลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนันได้
้ ชาระค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 9. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้ รับใบหุ้นสาหรับหุ้นหนึ่ง (1) ฉบับ รวมหุ้นทังสิ
้ ้นที่ถืออยู่ หรื อจะแบ่งเป็ นหลายฉบับก็ได้ ใบหุ้นทุก
ฉบับ จะต้ อ งแสดงชื่ อ ของบริ ษั ท เลขทะเบี ย นบริ ษั ท และวัน ที่ น ายทะเบี ย นรั บ จดทะเบี ย นบริ ษั ท ชนิ ด มูลค่า เลขที่
ใบหุ้นและจานวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น วันเดือนปี ที่ออกใบหุ้น และรายการอื่นตามที่กฎหมายกาหนด รวมตลอดจนลายมือ
ชื่ อกรรมการซึ่ง ลงหรื อพิ มพ์ ไว้ อ ย่างน้ อยหนึ่ง (1) คน และประทับ ตราสาคัญของบริ ษัทแต่กรรมการจะแต่งตัง้ หรื อ
มอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหุ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ลงหรื อ พิ ม พ์ ล ายมื อ ชื่ อ แทน
ในกรณีเช่นนี ้ใบหุ้นของบริ ษัทไม่ต้องประทับตราสาคัญของบริ ษัทก็ได้
ข้ อ 10. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรื อชารุดในสาระสาคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยบริ ษัทจะ
จัดทาหรื อออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทาลาย ผู้ถือ
หุ้นจะต้ องนาหลักฐานการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท กรณีใบหุ้นลบ
เลือนหรื อชารุดผู้ถือหุ้นต้ องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้ แก่บริ ษัท
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 11. บริ ษัทอาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สญ
ู หายถูกทาลบเลือน
หรื อชารุดได้ ตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้ อ 12. ในกรณีที่บริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ผู้จองหุ้นจะต้ องส่งใช้ จานวนเงินที่สงู กว่ามูลค่าหุ้นพร้ อม
กับเงินค่าหุ้น
ข้ อ 13. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตายหรื อล้ มละลายอันเป็ นเหตุให้ บคุ คลใดมีสิทธิในหุ้นนันถ้
้ าบุคคลนันได้
้ นาหลักฐานที่ชอบ
ด้ วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษัทครบถ้ วนแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั
ได้ รับหลักฐานครบถ้ วน
ข้ อ 14. ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้น หรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัทเอง เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ แก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริ ษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ซึง่ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่
ได้ รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน เมื่อบริ ษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการ
ซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
หุ้นที่บริ ษัทถื ออยู่นนั ้ จะไม่นับเป็ นองค์ ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ไม่มีสิทธิ ในการออกเสียงล ง
คะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
การซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทซื ้อหุ้นคืนใน
จานวนไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษัท
การซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื ้อคืน บริ ษัทต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
ข้ อ 15. หุ้นขอบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) การโอนหุ้นนันจะท
้ าให้ บริ ษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย หรื อ
(2) การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ บคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยในขณะใดขณะหนึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ
สามสิบ(30) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทย่อมมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้นดังกล่าวได้
ข้ อ 16. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอนและส่ง
มอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ั บโอน การโอนหุ้นนัน้ จะใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว
แต่จะใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว ในการนี ้หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันถู
้ กต้ อง
ตามกฎหมายให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอนัน้ หรื อ หากบริ ษัทเห็นว่าการ
โอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องภายในเจ็ด(7)วัน
เมื่อหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การ
โอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีผ้ รู ับโอนเป็ นผู้เยาว์ ให้ มีคายินยอมเป็ นหนังสือของผู้แทนโดยชอบธรรม หรื อ ผู้มีอานาจปกครองของ
ผู้เยาว์นนด้
ั ้ วย
ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 17. กรณีผ้ รู ับโอนหุ้นประสงค์จะได้ รับใบหุ้นใหม่ ให้ ร้องขอต่อบริ ษัทโดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และ มี
พยานหนึง่ (1) คนเป็ นอย่างน้ อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนันพร้
้ อมทังเวนคื
้
นใบหุ้นเดิมหรื อหลักฐานอื่นให้ แก่บริ ษัท
เมื่อบริ ษัทเห็นว่าการโอนถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด(7) วัน และออกใบหุ้นให้ ใหม่
ภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ

ข้ อ 18.

ข้ อ 19.

ข้ อ 20.

ข้ อ 21.

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
---------------------------------ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า(5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของ
จานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษัทให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
กรรมการนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัด ลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั ฉลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการซึ่ งพ้ นจาก
ตาแหน่งแล้ ว อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 22. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายหรื อข้ อบังคับนี ้
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไป
ถึงบริ ษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชน
จากัดทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 24. ในกรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มี
คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ นกรรมการแทนต าแหน่ ง กรรมการที่ ว่ า งในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 26. ตาแหน่งกรรมการแม้ จะว่างไปแต่กรรมการที่มีตวั อยู่ย่อมทากิจการได้ เว้ นแต่กรรมการจะลดน้ อยกว่าจานวนที่จะ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อ 27. กรรมการที่มีตวั อยู่ย่อมทากิจการได้ เฉพาะแต่เรื่ องการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งลงทังหมดเท่
้
านัน้
ข้ อ 27. ในการประชุมกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน กรรมการ
ให้ รองประธานกรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของ
บริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
สถานที่ ที่ จ ะใช้ ประชุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อ ยู่ใ นท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ ของส านัก งานแห่ ง ใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 29. คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของทีป่ ระชุมผู้ถือ
ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทและหรื อบุคคลอื่น ทังที
้ ่มีฐานะเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทและ
หรื อบุคคลภายนอกเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนด
เงื่ อ นไขอย่า งใดก็ ได้ หรื อ อาจจะมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ง หรื อ บุคคลอื่ น ไปปฏิ บัติ อ ย่างใดอย่างหนึ่ง แทน
คณะกรรมการก็ได้
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่ว นไม่ จ ากัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ว นจ ากัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 31. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัททาขึ ้นระหว่างรอบปี บัญชีโดยระบุข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญาและส่วนได้ เสียของกรรมการในสัญญานัน(ถ้
้ ามี)
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริษัทในเครื อ โดยระบุจานวนหุ้นทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี (ถ้ ามี)
ข้ อ 32. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท เช่น เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยประกัน
บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้ น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
--------------------------------ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36. และข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่วมกันรับผิด
ชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ื อหุ้น
และนายทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่ า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ทัง้ นี ใ้ ห้ โฆษณาค าบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อสานักงาน
สาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า(25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
ข้ อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอก็ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุมในการนี ้ต้ อง
ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสื อนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยน
ลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับ วาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน (3) วัน
และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิจะเข้ าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้ อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรื อที่ผ้ ทู ี่ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้ องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัดกาหนด
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นชี ้ขาด
ข้ อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
2. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
3. การท า แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
4. การแก้ ไข เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท
5. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
6. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษัท
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ
(1) รายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
--------------------------------------------------------ข้ อ 45. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ และต้ องจัด
ทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 47. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนันคณะกรรมการต้
้
อง
จัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดส่งสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีนนั ้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กเลือกกลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสินจ้ างเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 52. ถ้ าผู้สอบบัญชีวา่ งลง ให้ คณะกรรมการนัดเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ เลือกตังขึ
้ ้นใหม่
ข้ อ 53. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี ้สิน
ของบริ ษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการพนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่ง
หน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทและตัวแทนของบริ ษัทรวมทัง้ ให้ ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท
ข้ อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวดที่ 6 เงินปั นผล และเงินสารอง
----------------------------------------ข้ อ 55. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ าม
มิให้ แบ่งเงินปั นผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วันด้ วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
ข้ อ 58. บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองอย่างน้ อยหนึง่ ในยีส่ บิ (1/20 ) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนถึงหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน
-------------------------------------------ข้ อ 59. บริ ษัทอาจเพิ่มทุนของบริ ษัทขึ ้นจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นโดยหุ้นที่ออกใหม่ในการ
เพิ่มทุนจะเสนอขายทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามส่วนจานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนมีอยูแ่ ล้ ว
ก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่นไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนก็ได้ ทังนี
้ ้ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
ข้ อ 60. บริ ษัทจะลดทุนของบริ ษัทลงจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ต่าลง หรื อลดจานวนหุ้นให้
น้ อยลง หรื อตัดหุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อยังมิได้ จาหน่าย แต่จะลดลงให้ ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุน
ทังหมดไม่
้
ได้
ในกรณีที่บริ ษัทขาดทุนสะสมและได้ มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้ อ 58 แล้ ว ยังมีผลขาดทุนสะสม
เหลืออยู่ บริ ษัทอาจลดทุนให้ เหลือต่ากว่าจานวนหนึง่ ในสี่(1/4) ของทุนทังหมดได้
้
การลดมูลค่าหุ้นหรื อลดจานวนหุ้นตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง เป็ นจานวนเท่าใดและด้ วยวิธีการอย่างใด จะ
กระทาใด้ ตอ่ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม
-----------------------------------ข้ อ 61. บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จากัด ซึง่ ได้ กาหนดหรื ออนุมตั ิให้ แก่
คณะกรรมการไว้ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับและเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้และกฎหมายว่าด้ ว ย
บริ ษัทมหาชนจากัด ก็ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 62. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

ข้ อ 63. ข้ อบังคับนี ้หากมีสงิ่ จาเป็ นหรื อสมควรจะแก้ ไขเปลีย่ นแปลง ก็ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลีย่ น
แปลงแก้ ไขได้ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

(ลงลายมือชื่อ)…………………………………..………………….กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์,นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
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