
เอกสารแนบ 3 

 

 

รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบับริษทัย่อย 
 

ส่วนท่ี 1 
การแก้ไขเพิม่เติมท่ีเป็นข้อเสนอเพื่อขออนุมตัิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

เร่ือง/หัวข้อ รายละเอียดเดมิ รายละเอียดท่ีขอแก้ไข เหตุแห่งการขอแก้ไข 
ข้อ 14  

กิจการดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับมติผู้ถือหุ้น 
(หน้า 3) 

 

(11) การเปล่ียนตวัผูส้อบ
บญัชีของบริษทั หรือการ
อนุมติั หรือการเปล่ียนแปลง
นโยบายทางการเงินของ
บริษทั อาทิเช่น สาระสาํคญั
ของวิธีปฏิบติัทางบญัชี วิธี
ปฏิบติัในการหักค่าเส่ือมราคา
ของบริษทั และการกาํหนด
ค่าตอบแทน และค่าทดแทน
ของกรรมการ 

(11) การเปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี
ของบริษทั หรือการอนุมติั 
หรือการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ทางการเงินของบริษทั อาทิ
เช่น การกูย้มืเงิน การแปลง
สินทรัพยเ์ป็นทุน การออก
หลกัทรัพย ์การเขา้ทาํธุรกรรม
ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 
การเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงิน
ท่ีไม่ใช่ปกติของธุรกิจ 
สาระสาํคญัของวิธีปฏิบติัทาง
บญัชี วิธีปฏิบติัในการหกัค่า
เส่ือมราคาของบริษทั และการ
กาํหนดค่าตอบแทน และค่า
ทดแทนของกรรมการ ทั้งน้ีไม่
รวมถึงการปฏิบติังานทัว่ไป
ทางการเงิน 
 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ทางการเงินของบริษทัท่ีกองทรัสต์
เข้าลงทุน เช่นการเปล่ียนรูปแบบ
การบริหารเงิน การเปล่ียนช่องทาง
การรับหรือชาํระเงินในการบริหาร
จดัการบริษทั หรือการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบญัชีเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องนั้ น ต้อง
ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท  และ
บริษทัมีหน้าท่ีต้องจัดส่งรายงาน
การประชุม  และคําอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษทัให้ทรัสตีใน
ฐานะผู ้ถื อ หุ้น รับทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงอยู่แลว้ จึงดาํเนินการ
ขอแกไ้ขขอ้บงัคบัให้สอดคลอ้งกบั
การปฏิบติังาน 

 (12) การประนีประนอมยอม
ความ หรือการทาํความตกลง
ใดๆ เพือ่ประนอมหน้ีกบั
เจา้หน้ีของบริษทั เจา้หน้ีของ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเจา้หน้ี
ของบุคคลอ่ืน 

(12) การประนีประนอมยอม
ความ หรือการทาํความตกลง
ใดๆ เพ่ือประนอมหน้ีกบั
เจา้หน้ีของบริษทั เจา้หน้ีของผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือเจา้หน้ี
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่า
มากกวา่ 10 ลา้นบาทต่อ
ธุรกรรมหรือต่อรายแลว้แต่
จาํนวนใดจะสูงกว่า และไม่ใช่
การดาํเนินการปกติของบริษทั 
 

เ พ่ือให้การดํา เ นินงานและการ
บริหารจดัการปกติทัว่ไปสามารถ
ดําเนินการได้ทันท่วงที  และไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทั 

 



เอกสารแนบ 3 

 

ส่วนท่ี 2 
การแก้ไขเพิม่เติมทีแ่จ้งให้ทราบผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ 

เร่ือง/หัวข้อ รายละเอียดเดมิ รายละเอียดท่ีขอแก้ไข เหตุแห่งการขอแก้ไข 
ข้อ 14  

กิจการดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับมติผู้ถือหุ้น 
(หน้า 3) 

 

(2) การขาย การโอน หรือการ
จาํหน่ายไป ซ่ึงสิทธิ 
ภาระหนา้ท่ี กิจการ หรือ
สินทรัพยข์องบริษทัเอก็เชน 
ทาวเวอร์ ไม่วา่ทั้งหมดหรือ
ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัเอก็
เชน ทาวเวอร์  
 
 

(2) การขาย การโอน หรือการ
จาํหน่ายไป ซ่ึงสิทธิ 
ภาระหนา้ท่ี กิจการ หรือ
สินทรัพยข์องบริษทัเอก็เชน 
ทาวเวอร์ ไม่วา่ทั้งหมดหรือ
ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั  

เ พ่ือให้ เ กิดความสะดวกในการ
บริหารจัดการของบริษัท กรณีมี
การขายหรือจาํหน่ายไปซ่ึงอุปกรณ์ 
เฟอร์นิเจอร์ หรือทรัพยสิ์นท่ีไม่เป็น
สาระสําคัญของบริษัทและไม่ถือ
เป็นการคา้ปกติขอบริษทั 

 (4) การจองซ้ือ การรับโอน 
หรือการไดม้าซ่ึงหุน้ของ
บริษทัอ่ืน หรือการไดม้าซ่ึง
หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน  

(4) การจองซ้ือ การรับโอน 
หรือการไดม้าซ่ึงหุน้ของ
บริษทัอ่ืน หรือการไดม้าซ่ึง
หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน ทั้งน้ี
ไม่รวมการลงทุนใน
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 
หรือการหาดอกผล เพ่ือการ
บริหารสภาพคล่องของบริษทั 
ท่ีไม่เป็นการขดักบัขอ้กาํหนด
ในสญัญาก่อตั้งทรัสต ์และ
กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต.
กาํหนด 
 
 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก ร รมก า รส า ม า รถ ใ ช้
ดุลพินิจในการบริหารสภาพคล่อง
ของบริษทั โดยกาํหนดให้สามารถ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง
ตํ่ าได้ตามกฎและประกาศของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. 

หมวด 4 กรรมการ ข้อ 30 
(หน้า 6) 

คณะกรรมการอาจกาํหนด
จาํนวนหรือช่ือกรรมการผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง
ประทบัตราของบริษทัอนัจะ
มีผลผกูพนับริษทัได ้

คณะกรรมการอาจกาํหนด
จาํนวนหรือช่ือกรรมการผูมี้
อาํนาจลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง
ประทบัตราของบริษทัอนัจะมี
ผลผกูพนับริษทัได ้

เ พ่ือให้การดํา เ นินงานและการ
บริหารจดัการปกติทัว่ไปสามารถ
ดําเนินการได้ทันท่วงที  และไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของบริษทั 
อี กทั้ ง เ ดิ มบ ริษัท ไ ม่ เ ค ย มี ก า ร
กาํหนดใหใ้ชต้ราประทบั 
 

หมวด 5 สมุดและบัญชี ข้อ 31 
(หน้า 6) 

สมุดและบญัชีทั้งหลายของ
บริษทัจะตอ้งทาํเป็น
ภาษาองักฤษ โดยมีภาษาไทย
กาํกบัและจาํตอ้งทาํตามวิธีทาํ
บญัชีสากลซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปในประเทศไทย 

สมุดและบญัชีทั้งหลายของ
บริษทัจะตอ้งทาํเป็นภาษาไทย
องักฤษ โดยมีภาษาไทยกาํกบั
และจะตอ้งทาํตามวิธีทาํบญัชี
สากลซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนั
ทัว่ไปในประเทศไทย 
 

เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไ ข ใ ห้
สอดคลอ้งกบัผูถื้อหุ้นปัจจุบนั และ
สะดวกต่อการใชง้าน 

 
 

 


