เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 24 25 31 32 33 34 และ 35 ที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก ดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ข้ อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการ
ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 24
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่ ง
เดียวกัน หรื อเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ประชุม
และให้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการอยู่ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนันหรื
้ อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้
กรรมการประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะที่มีการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะกาหนดให้
ดาเนินการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้ วย
วิธีดังกล่ าวต้ องปฏิบัติตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ท่ ีใช้ บังคับในขณะนัน้
และให้ ถอื ว่ าการประชุมคณะกรรมการผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ าวมีผล
เช่ นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับนี ้
กรรมการประชุ ม และด าเนิ น การใดๆ ในการประชุ ม ดัง กล่า วผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
จะต้ อ งอยู่ใ นที่ ป ระชุม แห่ง เดี ย วกัน และกรรมการทัง้ หมดที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
จะต้ องอยูใ่ นประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

การประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ตามวรรคสองต้ อ งมีกระบวนการรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและ
ภาพแล้ วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้ องมีกระบวนการรั กษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศโดยให้ มีการบันทึกเสียง หรื อทังเสี
้ ยงและ
ภาพแล้ ว แต่ก รณี ของกรรมการทุกรายในที่ ประชุมตลอดระยะเวลาที่ มีก าร
ประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมี
ระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

กรรมการบริ ษัทซึ่งเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอัน
สามารถนับ เป็ น องค์ ป ระชุม ได้ และถื อ ว่ า การประชุม คณะกรรมการผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ใน
กฎหมายและข้ อบังคับนี ้

กรรมการบริ ษัทซึง่ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอัน
สามารถนับเป็ นองค์ ป ระชุมได้ และถื อ ว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ใน
กฎหมายและข้ อบังคับนี ้

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ใ นกรณี จาเป็ น รี บ ด่ว นเพื่ อรั กษาสิทธิ แ ละประโยชน์ ของบริ ษั ท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการ
คนหนึง่ มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 25
ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ง ได้ รั บ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรั กษาสิทธิ และประโยชน์ ของบริ ษัท
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

หมายเหตุ

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ ี การประชุ มคณะกรรมการคราวใดเป็ นการประชุ ม พ.ศ. 2563
ผ่ านสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การจั ด ส่ งหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอก สาร
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ซึ่งจะต้ องจัดส่ งภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในวรรคแรกและจะต้ องจัด
ให้ มี ก ารจั ด เก็ บ ส าเนาหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการ
ประชุ ม ไว้ เป็ นหลั ก ฐานด้ วย โดยอาจจั ด เก็ บ ในรู ปแบบข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ข้ อ 31
ข้ อ 31
การแก้ ไขเพิม่ เติม
คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ น การประชุ ม สามัญ
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น การประชุ ม สามัญ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
พระราชกาหนดว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ด้ วยการประชุมผ่าน
โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ น การประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ ได้ โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563
สุดแต่จะเห็นสมควร
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ย กประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื่อ ใดก็ ได้ แต่ต้อ งระบุเ รื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนัน้

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า
(45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกัน (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกัน
หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ หรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วัน ที่ ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้ า (45) วันที่
3
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คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ ณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร อันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ ใ น ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ จ ะต้ อ งร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ กาหนดไว้ ใ น ข้ อ 33 นัน้ ผู้ถื อหุ้นตามวรรคสี่จะต้ อ งร่ วมกันรั บผิ ดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 32
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดย
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อเพื่ อ พิ จ ารณา แล้ วแต่ ก รณี รวมทั ง้ ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน

ทัง้ นี ้ การจั ด การประชุ มผู้ ถือหุ้ น ตามวรรคแรกและวรรคสองนั ้น
สามารถจัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ โดยการจัดการประชุม
ด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วต้ องปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ ท่ ี ใ ช้ บั ง คั บ ในขณะนั ้น หรื อ น ากฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ ท่ ี
เกี่ยวข้ องนัน้ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม และให้ ถอื ว่ าการประชุมผู้ถอื หุ้นผ่ าน
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น ที่ ม า
ประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับนี ้
ข้ อ 32
ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
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หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
สาม (3) วัน
กว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็ นการประชุมผ่ าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถดาเนินการโดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ซึ่งจะต้ อง
จัดส่ งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนั งสื อพิมพ์ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ในวรรคนี แ้ ละจะต้ องจัดให้ มีการจัดเก็บสาเนาหนั งสือเชิ ญ
ประชุ มและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม

ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 33
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน
หรื อการประชุ มผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง
(1) ชั่ว โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนีไ้ ม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง
(1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
5
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สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ข้ อ 34
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคน
ใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 34
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการ
ประชุมในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

ข้ อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ข้ อ 35
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ ว่าจะเป็ นการประชุม
ในที่ประชุมแห่ งเดียวกัน หรื อการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ให้ ห้ นุ
หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่
บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมา
เป็ นของบริ ษัท

การแก้ ไขเพิม่ เติม
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกาหนดว่า
ด้ วยการประชุมผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563

1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่
บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ น
ของบริ ษัท
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เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับปั จจุบนั
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
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หมายเหตุ

