
หนา้ 1  ของจ านวน  11  หนา้ 

ขอ้บงัคบั 
ของ 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

หมวดท่ี  1  บททัว่ไป 
 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (มหาชน) 
ขอ้ 2. ค าวา่  “บริษทั”  ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (มหาชน) 
ขอ้ 3. ค าวา่  “กฎหมาย”  ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง  กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
ขอ้ 4. ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  ใหถื้อและบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 

หมวดท่ี  2  การออกหุน้และการโอนหุน้ 
 
ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าเท่ากนั  บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธ์ิ  หุน้กู ้หรือหุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพ
  เป็นหุน้สามญั และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ 6. หุน้ของบริษทัจะถือโดยบุคคลผูท่ี้ไม่มีสญัชาติไทย  ในขณะใดขณะหน่ึงเกินกวา่ร้อยละสามสิบ (30) ของ 
  จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่ได ้
ขอ้   7.   ถา้บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปจองหุน้หรือถือหุน้  หุน้เดียวหรือหลายหุน้ร่วมกนั  บุคคลเหล่านั้นตอ้งรับผิด 
  ร่วมกนัในการส่งใชเ้งินค่าหุน้และเงินท่ีสูงกวา่มลูค่าหุน้  และตอ้งแต่งตั้งใหบุ้คคลในจ านวนนั้นแต่เพียง 
  คนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีโดยตอ้งท าหลกัฐานเป็นหนงัสือ  
  มอบใหแ้ก่บริษทัหรือนายทะเบียนหุน้  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏการแต่งตั้งดงักล่าวใหส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ 
  บุคคลซ่ึงมีช่ืออยูใ่นใบจองหุน้ หรือใบหุน้ในล าดบัแรกเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้แต่ 
  ผูเ้ดียวจนกวา่จะไดส่้งหลกัฐานการแต่งตั้งใหบ้ริษทั 
ขอ้   8.   บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2)  เดือน นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั  
  หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้น ในกรณีจ าหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่  
  ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั  บริษทัจะไม่ออกใบหุน้ใหแ้ก่บุคคลใดจนกวา่จะมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและ
  บุคคลนั้นไดรั้บช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
ขอ้   9.   ผูถื้อหุน้ทุกคนจะไดรั้บใบหุน้ส าหรับหุน้หน่ึง  (1)  ฉบบั รวมหุน้ทั้งส้ินท่ีถืออยู ่หรือจะแบ่งเป็นหลายฉบบั 
  กไ็ด ้ ใบหุน้ทุกฉบบัจะตอ้งแสดงช่ือของบริษทั   เลขทะเบียนบริษทั   และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน
  บริษทั  ชนิด  มลูค่า  เลขท่ีใบหุน้และจ านวนหุน้ ช่ือผูถื้อหุน้ วนัเดือนปีท่ีออกใบหุน้  และรายการอ่ืนตามท่ี 
 
 
 



หนา้ 2  ของจ านวน  11  หนา้ 

 
  กฎหมายก าหนด  รวมตลอดจนลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงหรือพิมพไ์วอ้ยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน  และประทบั 
  ตราส าคญัของบริษทั  แต่กรรมการจะแต่งตั้งหรือมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน ในกรณีเช่นน้ีใบหุน้ของบริษทัไม่ตอ้งประทบั 
  ตราส าคญัของบริษทักไ็ด ้
ขอ้  10. ใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย  ลบเลือน  หรือช ารุดในสาระส าคญัผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ 
  ผูถื้อหุน้   โดยบริษทัจะจดัท าหรือออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

  ในกรณีใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย  ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน  
 หรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั  กรณีใบหุน้ลบเลือนหรือช ารุดผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิม
 ใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 11. บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ท่ีสูญหาย  ถกูท าลาย  ลบเลือนหรือช ารุดได้
  ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
ขอ้ 12. ในกรณีท่ีบริษทัจะเสนอขายหุน้สูงกวา่มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ ผูจ้องหุน้จะตอ้งส่งใชจ้ านวนเงินท่ีสูงกวา่
  มลูค่าหุน้ พร้อมกบัเงินค่าหุน้ 
ขอ้ 13. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัตายหรือลม้ละลายอนัเป็นเหตุใหบุ้คคลใดมีสิทธิในหุน้นั้น  ถา้บุคคลนั้นไดน้ า
  หลกัฐาน ท่ีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงต่อบริษทัครบถว้นแลว้  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหใ้หม่ 
  ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหลกัฐานครบถว้น 
ขอ้ 14. หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้  หรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเอง  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  และสิทธิในการรับเงินปันผลซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นวา่ตน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

  (2) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการ
   ซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
               หุน้ท่ีบริษทัถืออยู่นั้นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้   รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
  ลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล   
              การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัซ้ือหุน้คืน  
  ในจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั 
               การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน  การจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน  และการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน  บริษทัตอ้งด าเนินการให ้
  เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
 
 



หนา้ 3  ของจ านวน  11  หนา้ 

 
ขอ้ 15. หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั  เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1) การโอนหุน้นั้นจะท าใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชนท่ี์บริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย  หรือ 
  (2) การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหบุ้คคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 
   สามสิบ (30) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัยอ่มมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ดงักล่าวได ้
ขอ้ 16. การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือผูโ้อนกบัผูรั้บโอน 
              และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน  การโอนหุน้นั้นจะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียน 
  การโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้แลว้ ในการน้ี หากบริษทั
  เห็นวา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมายใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนั
  ไดรั้บค าร้องขอนั้น หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถกูตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ื่นค าร้อง
  ภายในเจด็ (7) วนั 

   เม่ือหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

   ในกรณีผูรั้บโอนเป็นผูเ้ยาว ์ใหมี้ค ายินยอมเป็นหนงัสือของผูแ้ทนโดยชอบธรรม  หรือผูมี้อ  านาจ 
  ปกครองของผูเ้ยาวน์ั้นดว้ย 
ขอ้ 17. กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดรั้บใบหุน้ใหม่   ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของ
  ผูรั้บโอนหุน้ และมีพยานหน่ึง (1) คนเป็นอยา่งนอ้ยลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมทั้งเวนคืน 
  ใบหุน้เดิม หรือหลกัฐานอ่ืนใหแ้ก่บริษทั  เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนถกูตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลง 
  ทะเบียนการโอนหุน้ภายในเจด็ (7) วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง (1)  เดือนนบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 
 

หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของ
  จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
  เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ รองประธานกรรมการ
  มีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
   การลงนามผกูพนับริษทัใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
   คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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ขอ้ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา  และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกราชการ  หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ  ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

ขอ้ 20. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

  เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

  กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
  ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ให้
  ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา  
  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
  ในสาม (1/3) 
   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหจ้บัฉลาก
  กนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
ขอ้ 22. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัน้ี 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง  ใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือ
  ลาออกไปถึงบริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้
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ขอ้ 24. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล  

ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน 
 บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนแทน 

   มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ 
  จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 
ขอ้ 25. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี  (3/4)   ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 26. ต าแหน่งกรรมการแมจ้ะวา่งไปแต่กรรมการท่ีมีตวัอยูย่อ่มท ากิจการได ้ เวน้แต่กรรมการจะลดนอ้ยกวา่
จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามขอ้  27.  กรรมการท่ีมีตวัอยูย่่อมท ากิจการไดเ้ฉพาะแต่เร่ืองการจดัใหมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงทั้งหมดเท่านั้น 

ขอ้ 27. ในการประชุมกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะ เป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้
มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

   การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ   ใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษา
สิทธิ หรือประโยชนข์องบริษทั   จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้
 สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง  ใหอ้ยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือ
ส านกังานสาขา  หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให ้

ขอ้ 29. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการบริษทั และ/หรือบุคคลอ่ืนทั้งท่ีมีฐานะเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง
ของบริษทั และ/หรือบุคคลภายนอก  เป็นคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือด าเนินกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ
หลายอยา่ง  โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดกไ็ดห้รืออาจจะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง หรือบุคคลอ่ืน
ไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ขอ้ 31. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้  เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี  โดยระบุ         

ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ช่ือของคู่สญัญาและส่วนไดเ้สียของกรรมการในสญัญานั้น (ถา้มี) 
(2) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ  โดยระบุจ านวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่ง

รอบปีบญัชี  (ถา้มี) 
ขอ้ 32. หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และ 
  ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั   เช่น  เงินเดือน   
  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั  บ าเหน็จ  เงินอุดหนุน  เงินรางวลั  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าน ้ามนั  ค่าพาหนะ 
   ความในวรรคตน้   ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือ                 

ลกูจา้งของบริษทั 
 

หมวดท่ี  4  การประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้  33.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี  (4)   เดือน   นบัแต่วนั 
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

       การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั     
   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  
ในกรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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     ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ี
สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

        ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้คร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36. 
และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมใน
คร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั  

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ  สถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็  (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี
ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3) วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อน
วนัประชุมดว้ย 
 สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ใหอ้ยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
ส านกังานสาขา  หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั
ประจ าปี 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้   ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่          
ยี่สิบหา้ (25) คน  หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้ 37. การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36.   หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ  การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอ  กใ็หน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม   
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือ 
  ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มี   

รองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการ
ประชุม  ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

   เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน                    
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว ้

  ในหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้
   ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเร่ือง            

ท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง   แลว้แต่กรณี  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท่ี้ประชุม                                                      
ก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี                   
วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7)  วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีใหโ้ฆษณา           
ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ไม่วา่จะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
ขอ้ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนตนกไ็ด ้

และผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด  
ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

ขอ้ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ   ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นช้ีขาด 
ขอ้ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
   มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
   ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
   ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั  การ 

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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   ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
   จ. การเพ่ิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กูข้องบริษทั 
   ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษทั  
ขอ้ 44. การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ 

(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 
หมวดท่ี  5  การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

 
ขอ้ 45. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี  1  มกราคม  และส้ินสุดในวนัท่ี  31  ธนัวาคมของทุกปี 
ขอ้ 46. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเกบ็รักษาบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชี  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  และตอ้ง          

จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนั้น  
คณะกรรมการ  ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พร้อมกบัรายงาน
การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชุมสามญัประจ าปี 

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจา้ง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถกูเลือกกลบัเขา้รับ

ต าแหน่งอีกกไ็ด ้
ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 
ขอ้ 52. ถา้ผูส้อบบญัชีวา่งลง  ใหค้ณะกรรมการนดัเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือใหเ้ลือกตั้งข้ึนใหม่ 
ขอ้ 53. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี  เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด  ท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น 

และหน้ีสินของบริษทั  ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั  ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน   
ลกูจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ  ของบริษทัและตวัแทนของบริษทัรวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริง  หรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 
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ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั   เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ใหบ้ริษทัจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
หมวดท่ี  6  เงินปันผล  และเงินส ารอง 

 
ขอ้  55.  หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
ขอ้  56.  การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
   การจ่ายเงินปันผล  ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ         

ลงมติแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ขอ้ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20)  ของก าไรสุทธิ           
ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวา่ทุนส ารองนั้น จะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน
ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

   เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้   บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย              
และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 
หมวดท่ี  7  การเพ่ิมทุน  และการลดทุน 

 
ขอ้ 59. บริษทัอาจเพ่ิมทุนของบริษทัข้ึนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึน โดยหุน้ท่ี

ออกใหม่ ในการเพ่ิมทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด ้ และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วน
จ านวนท่ีผูถื้อหุน้   แต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน  หรือจะเสนอขายต่อประชาชน  หรือบุคคลอ่ืน  ไม่วา่ทั้งหมด
หรือ แต่บางส่วนกไ็ด ้ ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 60. บริษทัจะลดทุนของบริษทัลงจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้   โดยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ่าลงหรือ
ลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลง   หรือตดัหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้  หรือยงัมิไดจ้ าหน่ายได ้  แต่จะลดลงให้
ต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได ้

   ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามขอ้ 58. แลว้ ยงัมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู ่ บริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดได ้



หนา้ 11  ของจ านวน  11  หนา้ 

   การลดมลูค่าหุน้หรือลดจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง  เป็นจ านวนเท่าใดและดว้ยวิธีการ
อยา่งใด จะกระท าไดต่้อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
หมวดท่ี  8  บทเพ่ิมเติม 

 
ขอ้ 61. บรรดาระเบียบหรือค าอนุมติัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  

ซ่ึงไดก้ าหนดหรืออนุมติัใหแ้ก่คณะกรรมการไวก่้อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัและเท่าท่ีไม่ขดัหรือ          
แยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  กใ็หมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 62. ดวงตราส าคญัของบริษทั  มีจ านวน  3  ดวง  ดงัท่ีประทบัไวน้ี้  และใหใ้ชด้วงตราส าคญัดวงใดดวงหน่ึง 
  ท่ีประทบัไวน้ี้กไ็ด ้
  ดวงท่ี 1               ดวงท่ี 2       ดวงท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 63. ขอ้บงัคบัน้ีหากมีส่ิงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง   กใ็หท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัการ            

เปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามบทบญัญติัของกฎหมาย 
 
 


