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ข้อบังคับ
ของ
บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 บททัว่ ไป
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

1.
2.
3.
4.

ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
คาว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
หมวดที่ 2 การออกหุ น้ และการโอนหุน้

ข้อ 5. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญมีมลู ค่าเท่ากัน บริ ษทั อาจออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ์ หุน้ กู้ หรื อหุน้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพ
เป็ นหุ น้ สามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 6. หุน้ ของบริ ษทั จะถือโดยบุคคลผูท้ ี่ไม่มีสญ
ั ชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าร้อยละสามสิ บ (30) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้
ข้อ 7. ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองหุ น้ หรื อถือหุน้ หุ น้ เดียวหรื อหลายหุน้ ร่ วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิด
ร่ วมกันในการส่ งใช้เงินค่าหุ น้ และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุน้ และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียง
คนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะเป็ นผูจ้ องหุ น้ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยต้องทาหลักฐานเป็ นหนังสื อ
มอบให้แก่บริ ษทั หรื อนายทะเบียนหุ น้ ในกรณี ที่ไม่ปรากฏการแต่งตั้งดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นใบจองหุน้ หรื อใบหุ น้ ในลาดับแรกเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะเป็ นผูจ้ องหุ น้ หรื อผูถ้ ือหุน้ แต่
ผูเ้ ดียวจนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้บริ ษทั
ข้อ 8. บริ ษทั จะออกใบหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในสอง (2) เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วน ในกรณี จาหน่ายหุน้ ที่เหลือหรื อจาหน่ายหุ น้ ที่ออกใหม่
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั บริ ษทั จะไม่ออกใบหุน้ ให้แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
บุคคลนั้นได้รับชาระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 9. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะได้รับใบหุ น้ สาหรับหุน้ หนึ่ง (1) ฉบับ รวมหุน้ ทั้งสิ้ นที่ถืออยู่ หรื อจะแบ่งเป็ นหลายฉบับ
ก็ได้ ใบหุน้ ทุกฉบับจะต้องแสดงชื่อของบริ ษทั เลขทะเบียนบริ ษทั และวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริ ษทั ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุน้ และจานวนหุ น้ ชื่อผูถ้ ือหุ น้ วันเดือนปี ที่ออกใบหุน้ และรายการอื่นตามที่
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ข้อ 10.

ข้อ 11.
ข้อ 12.
ข้อ 13.

ข้อ 14.

กฎหมายกาหนด รวมตลอดจนลายมือชื่อกรรมการซึ่ งลงหรื อพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน และประทับ
ตราสาคัญของบริ ษทั แต่กรรมการจะแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้นายทะเบียนหุ น้ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทน ในกรณี เช่นนี้ใบหุ น้ ของบริ ษทั ไม่ตอ้ งประทับ
ตราสาคัญของบริ ษทั ก็ได้
ใบหุน้ ฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริ ษทั ออกใบหุ น้ ใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั จะจัดทาหรื อออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ใบหุน้ สูญหายหรื อถูกทาลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
หรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั กรณี ใบหุ น้ ลบเลือนหรื อชารุ ดผูถ้ ือหุน้ ต้องเวนคืนใบหุน้ เดิม
ให้แก่บริ ษทั
บริ ษทั อาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ น้ ใหม่แทนใบหุ น้ ที่สูญหาย ถูกทาลาย ลบเลือนหรื อชารุ ดได้
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั จะเสนอขายหุ น้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ ผูจ้ องหุน้ จะต้องส่ งใช้จานวนเงินที่สูงกว่า
มูลค่าหุน้ พร้อมกับเงินค่าหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตายหรื อล้มละลายอันเป็ นเหตุให้บุคคลใดมีสิทธิ ในหุน้ นั้น ถ้าบุคคลนั้นได้นา
หลักฐาน ที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษทั ครบถ้วนแล้ว ให้บริ ษทั ลงทะเบียนและออกใบหุน้ ให้ใหม่
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับหลักฐานครบถ้วน
ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุ ้นของบริ ษทั เอง เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจซื้ อหุ น้ คืนจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิ ในการรับเงินปันผลซึ่ งผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษทั อาจซื้ อหุ น้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน เมื่อบริ ษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการ
ซื้ อหุน้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิน
หุน้ ที่บริ ษทั ถืออยู่น้ นั ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน และสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล
การซื้ อหุน้ ของบริ ษทั คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ซื้ อหุน้ คืน
ในจานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั
การซื้ อหุน้ ของบริ ษทั คืน การจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ื อคืน และการตัดหุน้ ที่ซ้ื อคืน บริ ษทั ต้องดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อ 15. หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การโอนหุน้ นั้นจะทาให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่บริ ษทั จะพึงได้รับตามกฎหมาย หรื อ
(2) การโอนหุน้ นั้นเป็ นเหตุให้บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิ บ (30) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษทั ย่อมมีสิทธิ ปฏิเสธการโอนหุน้ ดังกล่าวได้
ข้อ 16. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ น้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน
และส่ งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน การโอนหุน้ นั้นจะใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียน
การโอนหุน้ แล้ว แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ น้ แล้ว ในการนี้ หากบริ ษทั
เห็นว่าการโอนหุน้ นั้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ น้ ภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั
ได้รับคาร้องขอนั้น หรื อหากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ นั้นไม่ถกู ต้องสมบูรณ์ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ ื่นคาร้อง
ภายในเจ็ด (7) วัน
เมื่อหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ผรู ้ ับโอนเป็ นผูเ้ ยาว์ ให้มีคายินยอมเป็ นหนังสื อของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรื อผูม้ ีอานาจ
ปกครองของผูเ้ ยาว์น้ นั ด้วย
ข้อ 17. กรณี ผรู ้ ับโอนหุน้ ประสงค์จะได้รับใบหุน้ ใหม่ ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อของ
ผูร้ ับโอนหุน้ และมีพยานหนึ่ง (1) คนเป็ นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมทั้งเวนคืน
ใบหุน้ เดิม หรื อหลักฐานอื่นให้แก่บริ ษทั เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลง
ทะเบียนการโอนหุ น้ ภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ น้ ให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับคาร้องขอ
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
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ข้อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั ฉลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 22. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรื อข้อบังคับนี้
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่หนังสื อ
ลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
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ข้อ 24. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 25. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 26. ตาแหน่งกรรมการแม้จะว่างไปแต่กรรมการที่มีตวั อยูย่ อ่ มทากิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดน้อยกว่า
จานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 27. กรรมการที่มีตวั อยูย่ ่อมทากิจการได้เฉพาะแต่เรื่ องการจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งลงทั้งหมดเท่านั้น
ข้อ 27. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะ เป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้า
มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องใด
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 28. ในการเรี ยกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการมอบหมายส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้อ 29. คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั และ/หรื อบุคคลภายนอก เป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อ
หลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรื ออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อบุคคลอื่น
ไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อมีกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) มีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษทั ทาขึ้นระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สญ
ั ญาและส่ วนได้เสี ยของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
(2) ถือหุ น้ หรื อหุ น้ กูใ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในระหว่าง
รอบปี บัญชี (ถ้ามี)
ข้อ 32. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั เช่น เงินเดือน
เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั
หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุ ดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ข้อ 34.

ข้อ 35.
ข้อ 36.

ข้อ 37.

ข้อ 38.

ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลาย
ซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิ บห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36.
และข้อ 37. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน
ครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
คณะกรรมการจะต้องจัดส่ งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญ
ประจาปี
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในกรณี ใดโดยเฉพาะ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้อง
ขอ ก็ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ตอ้ งดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ อง
ที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุม
กาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิ จะเข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดคราวใด
ข้อ 41. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนตนก็ได้
และผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด
ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะต้องทาตามแบบที่นายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ข้อ 42. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ จะออกเสี ยงลงคะแนน
ด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นชี้ขาด
ข้อ 43. ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษทั
ข้อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 45. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 46. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิ บสอง (12) เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนั้น
คณะกรรมการ ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่ งสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อ
นัดประชุมสามัญประจาปี
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ข้อ 52. ถ้าผูส้ อบบัญชีวา่ งลง ให้คณะกรรมการนัดเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้เลือกตั้งขึ้นใหม่
ข้อ 53. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ ง หรื อส่ ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั
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ข้อ 54. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั จัดส่ ง
รายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ น้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
หมวดที่ 6 เงินปั นผล และเงินสารอง
ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
ข้อ 58. บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนั้น จะมีจานวนถึงหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวน
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย
และทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
หมวดที่ 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน
ข้อ 59. บริ ษทั อาจเพิ่มทุนของบริ ษทั ขึ้นจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึ้น โดยหุน้ ที่
ออกใหม่ ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามส่ วน
จานวนที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีอยูแ่ ล้วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุคคลอื่น ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อ แต่บางส่ วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมของผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 60. บริ ษทั จะลดทุนของบริ ษทั ลงจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุ น้ ให้ต่าลงหรื อ
ลดจานวนหุ น้ ให้นอ้ ยลง หรื อตัดหุน้ จดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อยังมิได้จาหน่ายได้ แต่จะลดลงให้
ต่ากว่าจานวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้
ในกรณี ที่บริ ษทั ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 58. แล้ว ยังมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู่ บริ ษทั อาจลดทุนให้เหลือต่ากว่าจานวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
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การลดมูลค่าหุน้ หรื อลดจานวนหุน้ ตามวรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง เป็ นจานวนเท่าใดและด้วยวิธีการ
อย่างใด จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม
ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
ซึ่ งได้กาหนดหรื ออนุมตั ิให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับและเท่าที่ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับข้อบังคับนี้ และกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ก็ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 62. ดวงตราสาคัญของบริ ษทั มีจานวน 3 ดวง ดังที่ประทับไว้น้ ี และให้ใช้ดวงตราสาคัญดวงใดดวงหนึ่ง
ที่ประทับไว้น้ ี กไ็ ด้
ดวงที่ 1
ดวงที่ 2
ดวงที่ 3

ข้อ 63. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งจาเป็ นหรื อสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาจัดการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

