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สิ งทีส่งมาด้วย 4

ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขข้ อบังคับบริษทั ฯ
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(แก้ ไขโดยคําสั'งหัวหน้ า คสช. ที' 21/2560)
มาตรา 100 ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละสิ บ ของจํานวนหุ ้น ที จํา หน่ ายได้ท( ังหมด
จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผล
ในการที ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ในกรณี เ ช่ น นี( คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จัด ให้มีก ารประชุ มภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ ง ผูถ้ ื อหุ ้นทั(งหลายซึ งเข้าชื อกัน
หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที บังคับไว้น( ัน
จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ ง ในกรณี เช่นนี( ให้ถือว่าเป็ นการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที เป็ นการเรี ย ก
ประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสองครั( งใด จํา นวนผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ งมาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที กํา หนดไว้ใ น
มาตรา 103 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั(งนั(นให้แก่บริ ษทั

ข้ อบังคับของบริษทั ฯ

ร่ างข้ อบังคับของบริษทั ฯ ที'ขอแก้ ไข

ข้ อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม
สามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับตั(งแต่วนั สิ( นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ื อหุ ้นคราวอืนนอกจากที กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้
สุ ดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ท( ังหมด หรื อผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่ น้อ ยกว่า ยี สิ บ ห้ า (25) คน ซึ งมี หุ้ น นับ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า
หนึ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท( งั หมด จะเข้าชื อกัน
ทํา หนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยกประชุ ม วิ ส ามัญ เมื อใดก็ ไ ด้
แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่า วด้วย ในกรณี น( ี ให้ค ณะกรรมการจัดประชุ มวิสามัญภายใน
หนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อนั(น

ข้ อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม
สามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับตั(งแต่วนั สิ( นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ายได้ท( งั หมด อาจร้องขอเป็ น
หนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เรื องและเหตุผลในการที ขอให้เรี ยกประชุ ม
ไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี( ให้คณะกรรมการ
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี สิ บห้า (45) วันนับแต่วนั ทีได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ื อหุ ้นทั(งหลายซึ งเข้าชื อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้น
คนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามทีบังคับไว้น( ันจะเรี ยกประชุมเองก็ได้
ภายในสี สิ บห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ในกรณี เช่ นนี( ให้ ถื อว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที เกิ ดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามครั(งใด จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 35. ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสาม
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั(งนั(นให้แก่บริ ษทั

