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รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
ข้อความปัจจุบนั
ข้อ 33 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นการประชุ ม สามัญ
ประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ วให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนหุ้น ที่จ าหน่ ายได้ท ัง้ หมด หรือ ผู้ถือ หุ้น ไม่ น้ อ ยกว่ ายี่สิบ ห้าคนซึ่งมีหุ้น นั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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ข้อ 33 คณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นการประชุ ม สามัญ
ประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่ าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุ ผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ผู้ถอื หุ้นทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้น
ตามที่บ ัง คับ ไว้นั น้ จะเรีย กประชุ ม เองก็ไ ด้ภ ายใน 45 วัน นั บ แต่ ว ัน ครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้
ตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถอื หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
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เสนอให้ตดั ออกทัง้ ข้อ
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ข้อ 52 ตราบเท่าที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
ให้บุ ค คลดังที่ป รากฏข้างท้ายนี้ (ตราบเท่ าที่บุ ค คลดังกล่าวมีห น้ าที่ต้อ งแจ้งหรือ
เปิ ดเผยข้อมูลดังทีป่ รากฏข้างท้ายนี้ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ หากบุคคล
ดัง กล่ า วถื อ หุ้ น ในบริษั ท ที่ จ ัด ตั ง้ ในประเทศสิง คโปร์แ ละจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์) มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ให้ ก รรมการแต่ ล ะคนมีห น้ า ที่ แ จ้ง ให้ บ ริษั ท และตลาดหลัก ทรัพ ย์
ประเทศสิงคโปร์ทราบโดยทันทีถงึ รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ ของบริษัท
ที่ต นเป็ นเจ้ า ของโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และได้ ร ับ ผลประโยชน์
ในขณะเมื่อตนได้รบั แต่ งตัง้ เป็ น กรรมการของบริษัท ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงในรายละเอียดเกีย่ วกับหุน้ ดังกล่าวในระหว่างที่ตนยังคง
ดารงตาแหน่งกรรมการ
(2) ให้ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อกลายเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
(ข) ในข ณ ะที่ ต น ยั ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ให ญ่ ข องบ ริ ษั ท เมื่ อมี ก าร
เปลีย่ นแปลงระดับอัตราร้อยละของส่วนได้เสียของตนในหุ้นของ
บริษทั หรือ
(ค) เมื่อสิน้ สุดการเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
บุคคลดังกล่าวข้างต้น ต้องแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ให้ แ ก่ บ ริษั ท และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ป ระเทศสิง คโปร์ท ราบถึ ง (1)
รายละเอียดของหุน้ ทีต่ นเป็ นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รบั
ผลประโยชน์ หรือ (2) รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียใน
หุน้ ดังกล่าว (รวมถึงวันที่ของการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ ท่ที าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง) หรือ (3) รายละเอียดวันที่และเหตุ การณ์ การ
สิน้ สุดของการเป็ น ผู้ถือหุ้นใหญ่ แล้วแต่ กรณี ภายในสองวัน ทาการ
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หลังจาก (ก) วัน ที่ต นเป็ นผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข องบริษัท (ข) วัน ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงระดับอัตราร้อยละของส่วนได้เสีย หรือ (ค) วันที่สน้ิ สุด
การเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ แล้วแต่กรณี และ
(3) ให้ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายของบริษทั มีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยรายละเอียดของส่วนได้
เสีย ของตนและของบุ ค คลอื่น ในหุ้ น ดัง กล่ า ว ให้ บ ริษั ท และตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ทราบเมื่อบริษทั ร้องขอเป็ นลายลักษณ์
อักษร
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 52 ค าว่ า “ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ” ให้ มี
ความหมายตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 81 ของรัฐ บัญ ญั ติบ ริษั ท บทที่ 50 ของ
ประเทศสิงคโปร์ (“รัฐบัญ ญัติบริษัท ”) คาว่า “ส่วนได้เสีย ” ให้มีความหมายตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา 7 ของรัฐบัญ ญัติบ ริษัท และค าว่า “ระดับ อัต ราร้อยละ” ให้มี
ความหมายตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 83 (3) ของรัฐบัญญัตบิ ริษทั
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