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ตารางสรุป เปรียบเทียบการแก้ไขคําผิด คาํหลน่ และเรียงลาํดบัข้อในข้อบงัคบั ของ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ 0ง (ประเทศไทย) หมวด เลขข้อเดมิ เลขข้อใหม่ เดมิก่อนการแก้ไข หลังการแก้ไข 
หมวด 2          การออกหุ้น และการโอนหุ้น 

10 ว ร ร คสอง - 

ในกรณีที1ผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้นนั 7นหากนําใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที1ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นไหม่ไห้ภายในหนึ1ง (1) เดือนนับแตว่นัที1ได้รับหลกัฐานดงักล่าว 

ในกรณีที1ผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้ นนั 7นหากนําใบหุ้ นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที1ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ1ง (1) เดือนนบัแต่วนัที1ได้รับหลกัฐานดงักล่าว ห ม ว ด  3 คณะกรรมการ 23 24 หมายเหต:ุ มีการเรียงลําดบัเลขข้อ 23 ซํ 7า 2 ข้อ จงึมีการแก้ไขเรียงลําดบัข้อใหม่ตั 7งแตข้่อนี 7เป็นต้นไป ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัทจากเดมิสิ 7นสุดที1ข้อ 47 แก้ไขใหม่สิ 7นสดุที1ข้อ 48 

หมวด 4           การประชมุผู้ถือหุ้น 

23 ว ร ร คแรก - 

ในกรณีที1ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื1นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คระกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ1งซึ1งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแตว่าระของกรรมการจะ 

ในกรณีที1ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื1นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลคนหนึ1งซึ1งมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะ 
25 ว ร ร คสอง 

26 ว ร ร คสอง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั 7งกรรมการอีกคนหนึ1งเป็นรองประธานารรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที1ตามข้ อบัง คับ ใ น กิ จก า รซึ1 ง ป ร ะธ านก ร รมก า รมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเลือก และแต่งตั 7งกรรมการอีกคนหนึ1ง เ ป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที1ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ1งประธานกรรมการมอบหมาย 

31 ว ร ร คสอง 
32 ว ร ร คสอง 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื1นนอกจากที1กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเ รี ยกประชุม วิ ส ามัญ เ มื1 อ ใด ก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันับจํานวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึ1งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้ นที1จําหน่ายได้ทั 7งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี1สิบห้า (25) คน ซึ1งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ1งในสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ทั 7งหมด จะเข้าชื1อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื1อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที1ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี 7ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามญัภายในหนึ1ง (1) เดือนนับแต่วนัที1ได้รับหนงัสือนั 7น 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื1นนอกจากที1กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามญัเมื1อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ1งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ทั 7งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี1สิบห้า (25) คน ซึ1งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ1งในสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที1จําหน่ายได้ทั 7งหมด จะเข้าชื1อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื1อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที1ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี 7ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ1ง (1) เดือนนบัแตว่นัที1ได้รับหนงัสือนั 7น 

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4 
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หมวด เลขข้อเดมิ เลขข้อใหม่ เดมิก่อนการแก้ไข หลังการแก้ไข 

32 ว ร ร คแรก 
33 ว ร ร คแรก 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั 7น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที1 วนั เวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเรื1องที1จะเสนอต่อที1ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจว่าเป็นเรื1องที1จะเสนอเพื1อทราบ เพื1ออนุมัติ หรือเพื1อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั 7งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื1องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในsหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนั 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั 7น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที1 วนั เวลา  ระเบียบวาระการประชุม และเรื1องที1จะเสนอต่อที1ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื1องที1จะเสนอเพื1อทราบ เพื1ออนุมัติ หรือเพื1อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั 7งความเห็นของคณะกรรมการในเรื1องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (3) วนั 

หมวด 4           การประชมุผู้ถือหุ้น 

34 วรรคสี1 35 วรรคสี1 
ผู้ เป็นประธานจะเลื1อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื1นโดยความยินยอมของที1ประชุมก็ได้ และให้ที1ประชุมกําหนดสถานที1 วนัและเวลาที1ประชุมครั 7งต่อไปด้วย แต่ในที1ประชุมได้เลื1อนมานั 7น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื1นใดนอกจากกิจการที1ค้างมาแตว่นัประชมุครั 7งก่อน อนึ1งวิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 32. 

ผู้ เป็นประธานจะเลื1อนการประชมุผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื1นโดยความยินยอมของที1ประชุมก็ได้ และให้ที1ประชุมกําหนดสถานที1 วันและเวลาที1ประชุมครั 7งต่อไปด้วย แต่ในที1ประชุมได้เลื1อนมานั 7น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื1นใดนอกจากกิจการที1ค้างมาแต่วนัประชุมครั 7งก่อน อนึ1งวิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 33. 
35 (2) 
(จ) 36 (2) 

(จ) การเพิ1มจดทะเบียน การเพิ1มทุนจดทะเบียน 
35 (2) 
(ฉ) 36 (2) 

(ฉ) การลดจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน 
36 (3) 37 (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่าย,งินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 
36 (5) 37 (5) พิจารราคา่ตอบแทนของกรรมการ พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ 

หมวด 5           บญัชีและรายงาน 41 42 

คณะกรรมการจะต้องจดัไห้ผู้สอบบญัชีของบริษัทตรวจสอบบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และให้นําเสนอเพื1ออนุมัติในที1ประชุมผู้ ถือหุ้นไนการประชุมประจําปีภายไนกําหนดสี1 (4) เดือนนบัแต่วนัสิ 7นสุดรอบปีทางบญัชี และให้ส่งสําเนาบญัชีงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนที1ผู้บัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี รวมทั 7งรายงานประจําปีของคณะกรรมการไปยังบรรดาผู้ ถือหุ้นทุกคนที1มีชื1ออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชุมไม่น้อย

คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทตรวจสอบบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ และให้นําเสนอเพื1ออนุมัติในที1ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชมุประจําปีภายในกําหนดสี1 (4) เดือนนบัแต่วนัสิ 7นสุดรอบปีทางบญัชี และให้ส่งสําเนาบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุที1ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ สอบบญัชี รวมทั 7งรายงานประจําปีของคณะกรรมการไปยงับรรดาผู้ ถือหุ้นทกุคนที1มีชื1ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั 
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หมวด เลขข้อเดมิ เลขข้อใหม่ เดมิก่อนการแก้ไข หลังการแก้ไข กวา่เจ็ด (7) วนั 

42 ว ร ร คสอง 
43 ว ร ร คสอง 

ให้ผู้ สอบบญัชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมดุ บญัชี และหลักฐานอื1นใดเกี1ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี 7สินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที1ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท ตามที1จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิหน้าที1ของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีต้องทํารายงานว่าด้วยงบดลุและบญัชีเสนอต่อที1ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี และต้องแกลงในรายงานเช่นว่านั 7นด้วยว่า งบดลุนั 7นได้จดัทําขึ 7นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที1แท้จริงและถกูต้องของบริษัทหรือไม่ 

ให้ผู้ สอบบัญชีมีอํานาจเข้าตรวจสอบสมุด บญัชี และหลักฐานอื1 นใด เ กี1 ยวกับรายไ ด้  รายจ่ าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี 7สินของบริษัทได้ในเวลาทําการของบริษัท และมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที1ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท ตามที1จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิหน้าที1ของผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีต้องทํารายงานวา่ด้วยงบดลุและบญัชีเสนอต่อที1ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั 7นด้วยว่า งบดลุนั 7นได้จดัทําขึ 7นโดยถูกต้องและแสดงถงึกิจกรรมที1แท้จริงและถกูต้องของบริษัทหรือไม่ 
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คณะกรรมการจะต้องจัดให้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และของที1ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมุดนี 7ให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานจดทะเบียนของบริษัท บนัทกึรายงานากรประชุมและมติดงักล่าว เมื1อได้ลงลายมือชื1อของผู้ เป็นประธานของการประชุมนั 7นหรือได้ลงลายมือชื1อของผู้ เป็นประธานของการประชุมครั 7งถัดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลักฐานกันถูกต้องสําหรับข้อความอนัได้บนัทกึลงไว้นั 7นและให้ถือว่ามติและการดําเนินการทั 7งหลายของที1ประชุมตามที1ได้จดบนัทกึไว้นั 7นได้กระทําไปโดยชอบ 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และของที1ประชมุคณะกรรมการลงไว้ในสมุดบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้อง สมดุนี 7ให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานจดทะเบียนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและมติดงักล่าว เมื1อได้ลงลายมือชื1อของผู้ เป็นประธานของการประชุมนั 7นหรือได้ลงลายมือชื1อของผู้ เป็นประธานของการประชมุครั 7งถดัไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอันถกูต้องสําหรับข้อความอนัได้บนัทกึลงไว้นั 7นและให้ถือว่ามติและการดําเนินการทั 7งหลายของที1ประชมุตามที1ได้จดบนัทกึไว้นั 7นได้กระทําไปโดยชอบ 
หมวด 6             เงินปันผล และ  เงินสํารอง 
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 7งคราว ในเมื1อพิจารณาตามหลักการทางบญัชี ซึ1งเป็นที1ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที1จะทําเช่นนี 7 และเมื1อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที1ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบไนการประชมุคราวตอ่ไป 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั 7งคราว ในเมื1อพิจารณาตามหลักการทางบญัชี ซึ1งเป็นที1ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที1จะทําเช่นนี 7 และเมื1อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้แก่ที1ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 
 
 


