หมวดที่ 2
การออกหุ้น
ข้อ 4.

หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท หุน้ ทุกหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ ที่ตอ้ งใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
บริ ษทั อาจออกหุ ้น หุ ้นกู้ หรื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น บุคคลใด ๆ หรื อประชาชนทัว่ ไปได้ และการแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลง
สภาพหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญ ให้ดาเนิ นการภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมาย
ข้อ 5. ใบหุ ้นของบริ ษทั นี้ เป็ นหุ ้นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น และต้องมีกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบี ยนหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั
วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
ข้อ 6. บริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั หรื อ นับแต่วนั ที่
ได้รับเงินค่าหุน้ ครบถ้วน กรณี จาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
ข้อ 7. ใบหุ ้นฉบับใดชารุ ดหรื อลบเลือนในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุ ้นอาจขอให้ บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดย
เวนคืนใบหุน้ เดิม ในกรณี น้ ีบริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ใ บหุ ้น สู ญ หายหรื อ ถู กท าลาย ผูถ้ ื อ หุ ้นจะต้องน าหลัก ฐานการแจ้ง ความต่ อ พนัก งานสอบสวน และ
หลักฐานอื่นที่บริ ษทั กาหนดมาแสดงต่อบริ ษทั บริ ษทั จะออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 8. บริ ษทั อาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ ้นใหม่แทนใบหุ ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรื อ ชารุ ด หรื อในการที่ผถู ้ ือ
หุน้ ขอสาเนาทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน พร้อมคารับรองของบริ ษทั ได้ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 9. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นจากผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกเสี ยงไม่เห็ นด้วยกับมติ ของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอนุ มตั ิ การแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปั นผล ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ น ในกรณี ที่บริ ษทั มีกาไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื้อหุน้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุน้ ที่บริ ษทั ถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและ
สิ ทธิในการรับเงินปั นผล บริ ษทั จะต้องจาหน่ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่บริ ษทั กาหนดในโครงการซื้ อหุ ้นคืน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ือคืนได้ภายในเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะดาเนิ นการลดทุนที่ชาระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นจด
ทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้ อหุ ้นคืน การจาหน่ ายหุ ้น และการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กฎหมาย
กาหนดไว้
การซื้ อหุ ้นคืนของบริ ษทั ดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่การซื้ อหุ ้นคืนดังกล่าวมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั ในการอนุมตั ิการซื้อหุน้ คืนดังกล่าวได้

