สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 5
ตารางรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ
ข้อบังคับบริษทั (ปัจจุบนั )
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์
ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ป ระชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ในกรณีท่มี รี องประธานกรรมการ
อยู่ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรี อง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั น้ หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เสียงในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ข้อบังคับบริษทั (แก้ไขเพิ่ มเติ ม)
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์
ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ท่ีป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ป ระชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ในกรณีท่มี รี องประธานกรรมการ
อยู่ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรี อง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นัน้ หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานทีป่ ระชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการแต่ ล ะครัง้ ประธานในที่
ประชุมจะกาหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดย
ที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ใน
ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมต้อง
อยูใ่ นประเทศไทยขณะทีม่ กี ารประชุม
การประชุ ม ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามวรรคสองต้ อ ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารรวม และมาตรฐานการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่กี ฎหมาย
กาหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เสียงในการลงคะแนน เว้น
แต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25. ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้ อยกว่าเจ็ด 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบ ด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการจัด ส่ ง หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม คณะกรรมการ รวมทัง้
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซ่ึงได้รบั มอบหมายอาจจัด ส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้
ผูม้ หี น้าที่จดั การประชุมต้องจัดเก็บสาเนาหนัง สือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้

สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 5
ข้อบังคับบริษทั (ปัจจุบนั )
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้อ งจัดให้ม ีการประชุม ผู้ถือ หุ้นเป็ น การ
ประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ท ัง้ หมด จะเข้ า ชื่ อ กัน ท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว

ข้อบังคับบริษทั (แก้ไขเพิ่ มเติ ม)
ข้อ 31. คณะกรรมการต้อ งจัดให้ม ีการประชุม ผู้ถือ หุ้น เป็ น การ
ประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั
การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่ งหรือ หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้ อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุม ไว้ใ ห้ช ัด เจนในหนังสือ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่จ ดั ให้ม ีก ารประชุ มภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือ หุ้นทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นัน้ จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผู้
ถือ หุ้น ที่ค ณะกรรมการเรีย กประชุม โดยบริษ ัท ต้อ งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ม ีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นที่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผูถ้ อื หุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33. ผูถ้ อื หุน้
ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัด
ให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั

