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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท 
 

1.   หมวดที ่2  การออกหุ้น  
เหตุผลและทีม่า  
ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ.2558 ก าหนดคุณสมบติัของหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งเป็นหุน้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ แต่ในขอ้บงัคบัของบริษทัไม่ไดก้ าหนดไว ้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว โดยสรุปสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ข้อบงัคบัฉบับปัจจบุัน ข้อบงัคบัส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิท่ี
สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัทั้งหมดเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ
หุน้เท่านั้นและมีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ  หุ้นกู้ทุกชนิด หุ้น
บุริมสิทธิท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

2.   หมวดที ่6  การประชุมผู้ถือหุ้น   
เหตุผลและทีม่า  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ฉบบัปัจจุบนั ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม

โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 46. โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  

ข้อบงัคบัฉบับปัจจบุัน ข้อบงัคบัส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

ขอ้ 46.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี  ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้
รวมกนันับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบ
ห้า) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม 

ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหน่ึง
หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท 
 

1.   หมวดที ่2  การออกหุ้น  
เหตุผลและทีม่า  
ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ.2558 ก าหนดคุณสมบติัของหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งเป็นหุน้
ชนิดระบุช่ือผูถื้อ แต่ในขอ้บงัคบัของบริษทัไม่ไดก้ าหนดไว ้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว โดยสรุปสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

ข้อบงัคบัฉบับปัจจบุัน ข้อบงัคบัส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิท่ี
สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัทั้งหมดเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ
หุน้เท่านั้นและมีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ  หุ้นกู้ทุกชนิด หุ้น
บุริมสิทธิท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ  ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

2.   หมวดที ่6  การประชุมผู้ถือหุ้น   
เหตุผลและทีม่า  
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ฉบบัปัจจุบนั ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม

โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรให้มีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 46. โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  

ข้อบงัคบัฉบับปัจจบุัน ข้อบงัคบัส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

ขอ้ 46.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปี  ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราว
อ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้
รวมกนันับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบ
ห้า) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม 

ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ้นคราวอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหน่ึง
หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
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ข้อบงัคบัฉบับปัจจบุัน ข้อบงัคบัส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 
 

วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นภายใน 1 
(หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน  45 วนั 
นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนั หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบั
ไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
จะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 48. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่า 
ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


