สิงทีส่งมาด้ วย .
หน้ า 1/3
แก้ ไ ขเพิมเติม ข้ อ บังคับ บริษัท
เพือให้ ข้อบังคับบริ ษัทเป็ นไปตามการแก้ ไข พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั -งกฎเกณฑ์ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีมีการแก้ ไข โดยมีรายละเอียดดังนี ข้ อ บังคับ ปั จ จุบ ัน
ข้ อ บังคับ ทีขอเสนอแก้ ไ ขใหม่
ข้ อ 15. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั -งกรรมการโดยใช้ เสียงข้ าง ข้ อ 15. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั -งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
มากของผู้ถือหุ้น ซึงมากประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วิธีการดังต่อไปนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี (1) * ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ้นต่อ
(2) ให้ ผ้ ูถือหุ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตัง- กรรมการเป็ น
เสียงหนึง
รายบุคคลไป
(2) ให้ ผ้ ูถือ หุ้นออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตัง- กรรมการ
(3) ** ผู้ถือหุ้นแต่ล ะคนจะใช้ คะแนนเสี ยงทีมี อยู่เลือกตั -ง
เป็ นรายบุคคลไป
บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
(3) บุ ค คลซึ งไ ด้ รั บ คะแนนเสี ยงข้ างม ากสู งสุ ด
ทีเลือกตั -งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนน
ตามลํ า ดั บ ลงมาเป็ นผู้ ได้ รั บ การเลื อ กตั ง- เป็ น
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
(4) * บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา
เลือกตั -งในครัง- นั -น ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับเลือกตั -ง
เป็ น ผู้ ได้ รั บ การเลื อ กตั ง- เป็ นกรรมการ เท่ า จํ า นวน
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั -งในครัง- นั -น ในกรณี
ที จะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั ง- ในครั ง- นั น- ให้ ผู้ เป็ น
ที บุ ค คลซึ งได้ รั บ การเลื อ กตั ง- ในลํ า ดั บ ถั ด ลงมามี
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี -ขาด
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อ
จะพึงเลื อ กตัง- ในครั ง- นัน- ให้ ผ้ ูเ ป็ นประธานเป็ น ผู้อ อก
เสียงชี -ขาด
ข้ อ @A. คณะกรรมการจะตัง- กรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึง ข้ อ @A. คณะกรรมการจะตั -งกรรมการหรื อบุคคลใดบุคคลหนึงเป็ น
เป็ นผู้จัดการ เพื อจัด การกิจ การของบริ ษัท ภายใต้ การ
ผู้จัดการ เพือจัดการกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุม
ควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
ของคณะกรรมการก็ได้
อํานาจกรรมการที จะทํานิติกรรมผูกพันบริ ษัท คือ (1)
ก) ** การลงลายมือชือผูกพันบริษัท
กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ
(1) กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชือและประทับตรา
ของบริ ษัท หรื อ (2) กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื อ
สําคัญของบริษัท หรื อ (2) กรรมการสองคนลงลายมือ
ร่ ว มกั นแล ะป ระทั บ ต ราสํ าคั ญ ขอ งบ ริ ษั ท แล ะ
ชื อร่ ว มกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท และ
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรื อแก้ ไ ขเปลียนแปลง
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรื อแก้ ไขเปลียนแปลง
รายชือกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริษัทได้
รายชือกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษัท
ได้
ข) ** การลงลายมือ รับ รองสํ าเนาถูกต้ องบนเอกสารของ
บริษทั และผูกพันบริษัท
กรรมการหนึงคนลงลายมื อชื อและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
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หน้ า 2/3
ข้ อ บังคับ ปั จ จุบ ัน
ข้ อ บังคับ ทีขอเสนอแก้ ไ ขใหม่
ข้ อ 34. ให้ มี การประชุม ใหญ่ ผ้ ู ถื อ หุ้น อย่ างน้ อ ยหนึงครั ง- การ ข้ อ 34. ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ูถือหุ้นอย่างน้ อยหนึงครัง- การประชุม
ประชุ มเช่น ที ว่ านี ใ- ห้ เรี ยกว่า “การประชุม สามัญ” การ
เช่นทีว่านี -ให้ เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทําภายในสีเดือนภายหลัง
ดังกล่าวให้ กระทําภายในสี เดือนภายหลังการสิน- สุดรอบปี
การสิ -นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท
ทางการบัญชีของบริษัท
การประชุม ผู้ถื อ หุ้น คราวอื นๆ ให้ เรี ย กว่ า การประชุม
วิ ส ามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ
เมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นรวมซึงมี
หุ้นนับรวมกันได้ น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้น
ที จํ าหน่า ยได้ ทัง- หมด หรื อผู้ถือ หุ้น ไม่น้ อยกว่ายี สิบ ห้ า
(25) คน ซึงมี ห้ ุน นับ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า หนึงในสิ บ
(1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทั -งหมด จะเข้ าชือกัน
ทําหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ โดยในหนังสือขอร้ องนันจะต้ อ งระบุ ว่า ให้ เรี ย กประชุม เพื อการใดไว้ ใ ห้ ชัด เจน
คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มีก ารประชุ ม ผู้ถือ หุ้นภายใน
หนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนั -นจากผู้ถือหุ้น

* การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนๆ ให้ เรี ยกว่า ประชุมวิสามัญ
โดยคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่
จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ นุ
นับรวมกันได้ น้อยกว่าร้ อยละสิบ (H/HI) ของจํ านวนหุ้นที
จํ าห น่ า ยไ ด้ ทั ง- หม ด จ ะเข้ าชื อ กั น ทํ าหนั ง สื อ ขอใ ห้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมือใดก็ไ ด้ โดยในหนังสือ ขอร้ องนัน- จะต้ องระบุว่าให้ เรี ย ก
ประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชดั เจน ในกรณีเช่นนี - คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้ า (JK) วัน นับ
แต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที คณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั -งหลายทีเข้ าชื อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามทีบังคับไว้
นั -นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ าวัน (JK) นับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี -ให้ ถือว่า
เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัด
ให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสีครัง- ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 36. ผู้
ถือหุ้นตามวรรคสีต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง- นั -นให้ แก่บริษัท

ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง ข้ อ 38. * ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ ุนหนึง (1) หุ้นมีเสียงหนึง
เสียงต่อหนึงหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมัติ
(1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็นพิเศษในเรื องใด
กิจการใดๆ ในทีประชุมใหญ่ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียง
ผู้ ถื อ หุ้ น คนนัน- ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื องนันเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง- กรรมการ และการพิจารณา
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ข้ อ บังคับ ปั จ จุบ ัน
มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ใ นกิ จการดังต่อ ไปนี จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของ
จํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึงมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ททัง- หมด
หรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซือ- หรื อรั บโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อ
บริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้
เช่ากิจการของบริ ษัททัง- หมดหรื อบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ
บุค คลอื น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ จ ะแบ่ งกํ า ไร
ขาดทุนกัน

หมายเหตุ :
1. * แก้ ไขข้ อความ
2. ** เพิมเติมข้ อความ

ข้ อ บังคับ ทีขอเสนอแก้ ไ ขใหม่
ค่าตอบแทนกรรมการ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นวาระ
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี (1) ** ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ -น
อีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี -ขาด
(2) ** ในกรณีดงั ต่อไปนี - ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า O
ใน J ของจํ า นวนเสี ย งทัง- หมดของผู้ ถื อ หุ้น ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททั -งหมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื อ- หรื อ รั บ โอนกิ จ การของบริ ษั ท อื นหรื อ
บริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี ยวกับการให้
เช่ า กิ จ การของบริ ษัท ทัง- หมดหรื อ บางส่ ว นที
สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) ** การแก้ ไ ขเพิมเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิหรื อ
ข้ อบังคับ
(จ) ** การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออก
หุ้นกู้
(ฉ) ** การควบหรื อเลิกบริษัท
(ช) ** การปรับโครงสร้ างหนี - โดยการออกหุ้นใหม่
เพือชําระหนี แ- ก่เจ้ าหนีต- ามโครงการแปลงหนี เป็ นทุน
(ซ) ** กรณี อื นใดตามที กํ าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

