ร่ างข้ อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ ไข ข้ อ 26.
(ข้ อความเดิม)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนด วันเวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
(ข้ อความที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนดให้ จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหรื อประกาศทีเ่ กี่ยวข้ อง

ร่ างข้ อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ ไข ข้ อ 32
(ข้ อความเดิม)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมือ่ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดย
ชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัด
ประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อความที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมือ่ ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่ครบ
กาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

