สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ข้ อบังคับทีเ่ สนอให้ แก้ ไขเพิม่ เติม
ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

17.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งตั้งกรรมการโดยใช้
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตน
ถือ

(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตน
ถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่เลือกตั้ง
บุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน (2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้ง
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่ง
บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
กรณี ที่ เลื อ กตั้งบุ ค คลหลายคนเป็ นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา

เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ เท่ าจํานวน (3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุดตามลําดับลงมา
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวน
กรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
กรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัด
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่
หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้ นให้ เลื อ กโดยวิธี จับ
ฉลากเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่จะพึงมี
จะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้ น ให้ ผู ้เป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

28.

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้วย
ตนเองหรื อโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็ นการประชุมด้วย
ตนเองหรื อโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่ วม
ประชุมทั้งหมดจะต้องอยูใ่ นราชอาณาจักร และ
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สามขององค์ประชุมจะต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกัน
และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
โดยให้มีการบันทึกเสี ยง หรื อทั้งเสี ยงและภาพ (แล้วแต่
กรณี ) ของกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก
การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวง

ในกรณี ที่มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ดําเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้อ

ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง มาตรฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม
37.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมด้วย
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมด้วย
ตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ต้อง ตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
มีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้า ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
มี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่ หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมี หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์
(1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบ
ประชุม
เป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยูใ่ นราชอาณาจักร และผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ที่เข้าร่ วมประชุมจํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสี ยง หรื อ
ทั้งเสี ยงและภาพ (แล้วแต่กรณี ) ของกรรมการผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และ
ระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
เป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เรื่ อง มาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อ

ในกรณี ที่มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ดําเนินการจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้อง
ครบองค์ประชุม

ข้อ

ข้อบังคับเดิม
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้า
การประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบ
องค์ประชุม

ข้อบังคับใหม่

