
เอกสารแนบ 3 
 

การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22 
 

ข้อบังคับบริษัทก่อนแก้ไข ข้อบังคับบริษัทหลังแก้ไข เหตุผลและความจ าเป็น 
ข้อ 18.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
        กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ง
มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 18.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

เพื่อการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
ในหมวดความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุก
ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานให่่ หรือสาขา (ถ้า
มี) ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
            ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด
วัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุก
ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานให่่ หรือสาขา (ถ้ามี) 
ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น
ก็ได้ 
 คณะกรรมการของบริษัทสามารถก าหนดการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยก าหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
74/2557 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 
2557) 



ข้อบังคับบริษัทก่อนแก้ไข ข้อบังคับบริษัทหลังแก้ไข เหตุผลและความจ าเป็น 
มาตรฐานการั กษาความมั่ นคงปลอดภัยของการประ ชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด ตามประกาศ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
ดังนี ้
(1) ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้
ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม 
(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าผ่านระบบควบคุมการ
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุก
คนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่
เกิดจากการบันทึกดังกล่าว 
(3) การส่งหนังสือเชิ่ประชุม และ เอกสารประกอบการประขุมเพื่อจัดให้มี
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่
กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ หรือ จะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ด้วย 
 

ข้อ.22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามั่ประจ าปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของ
บริษัท 
            การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่

ข้อ.22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามั่
ประจ าปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบั่ชีของบริษัท 
            การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามั่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามั่เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามั่ผู้ถือ
หุ้นเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล  ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
21/2560 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560) 



ข้อบังคับบริษัทก่อนแก้ไข ข้อบังคับบริษัทหลังแก้ไข เหตุผลและความจ าเป็น 
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการ
ประชุมวิสามั่เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น 
      ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน
ได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)  
วันนับตั้งแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
    ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสองครั้งใด  จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 27ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท 

 


