เอกสารแนบ 3

รายละเอียดการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษทั ย่ อย
ส่ วนที่ 1
การแก้ ไขเพิม่ เติมที่เป็ นข้ อเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เรื่ อง/หัวข้ อ
ข้ อ 14
กิจการดังต่ อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับมติผ้ถู ือหุ้น
(หน้ า 3)

รายละเอียดเดิม
(11) การเปลี่ยนตัวผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั หรื อการ
อนุมตั ิ หรื อการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางการเงินของ
บริ ษทั อาทิเช่น สาระสําคัญ
ของวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี วิธี
ปฏิบตั ิในการหักค่าเสื่ อมราคา
ของบริ ษทั และการกําหนด
ค่าตอบแทน และค่าทดแทน
ของกรรมการ

รายละเอียดทีข่ อแก้ไข
(11) การเปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั หรื อการอนุมตั ิ
หรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเงินของบริ ษทั อาทิ
เช่น การกูย้ มื เงิน การแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นทุน การออก
หลักทรัพย์ การเข้าทําธุรกรรม
ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงิน
การเข้าทําธุรกรรมทางการเงิน
ที่ไม่ใช่ปกติของธุรกิจ
สาระสําคัญของวิธีปฏิบตั ิทาง
บัญชี วิธีปฏิบตั ิในการหักค่า
เสื่ อมราคาของบริ ษทั และการ
กําหนดค่าตอบแทน และค่า
ทดแทนของกรรมการ ทั้งนี้ไม่
รวมถึงการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
ทางการเงิน

เหตุแห่ งการขอแก้ ไข
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเงินของบริ ษทั ที่ กองทรัสต์
เข้าลงทุ น เช่ นการเปลี่ ยนรู ปแบบ
การบริ หารเงิน การเปลี่ยนช่องทาง
การรับหรื อชําระเงินในการบริ หาร
จัดการบริ ษทั หรื อการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี เพื่ อให้เ ป็ นไป
ตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น ต้อ ง
ผ่ า นการพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการของบริ ษัท และ
บริ ษ ทั มี ห น้า ที่ ต้อ งจัด ส่ ง รายงาน
การประชุ ม และคํ า อนุ ม ั ติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ทรั สตี ใ น
ฐานะผู ้ ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว จึ งดําเนิ นการ
ขอแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงาน

(12) การประนีประนอมยอม
ความ หรื อการทําความตกลง
ใดๆ เพือ่ ประนอมหนี้กบั
เจ้าหนี้ของบริ ษทั เจ้าหนี้ของ
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อเจ้าหนี้
ของบุคคลอื่น

(12) การประนีประนอมยอม
ความ หรื อการทําความตกลง
ใดๆ เพือ่ ประนอมหนี้กบั
เจ้าหนี้ของบริ ษทั เจ้าหนี้ของผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อเจ้าหนี้
ของบุคคลอื่น ซึ่งมีมูลค่า
มากกว่า 10 ล้านบาทต่อ
ธุรกรรมหรื อต่อรายแล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า และไม่ใช่
การดําเนินการปกติของบริ ษทั

เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานและการ
บริ หารจัดการปกติ ทวั่ ไปสามารถ
ดํา เนิ น การได้ ทัน ท่ ว งที และไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั

เอกสารแนบ 3

ส่ วนที่ 2
การแก้ไขเพิม่ เติมทีแ่ จ้ งให้ ทราบผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ทราบ
เรื่ อง/หัวข้ อ
ข้ อ 14
กิจการดังต่ อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับมติผ้ถู ือหุ้น
(หน้ า 3)

รายละเอียดเดิม
(2) การขาย การโอน หรื อการ
จําหน่ายไป ซึ่ งสิ ทธิ
ภาระหน้าที่ กิจการ หรื อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
ส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั เอ็ก
เชน ทาวเวอร์

รายละเอียดทีข่ อแก้ไข
(2) การขาย การโอน หรื อการ
จําหน่ายไป ซึ่ งสิ ทธิ
ภาระหน้าที่ กิจการ หรื อ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั เอ็กเชน
ทาวเวอร์ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
ส่ วนที่เป็ นสาระสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั

เหตุแห่ งการขอแก้ ไข
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกในการ
บริ หารจัด การของบริ ษัท กรณี มี
การขายหรื อจําหน่ายไปซึ่ งอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ หรื อทรัพย์สินที่ไม่เป็ น
สาระสําคัญ ของบริ ษ ัท และไม่ ถื อ
เป็ นการค้าปกติขอบริ ษทั

(4) การจองซื้ อ การรับโอน
หรื อการได้มาซึ่งหุน้ ของ
บริ ษทั อื่น หรื อการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ประเภทอื่น

(4) การจองซื้อ การรับโอน
หรื อการได้มาซึ่งหุน้ ของ
บริ ษทั อื่น หรื อการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ประเภทอื่น ทั้งนี้
ไม่รวมการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
หรื อการหาดอกผล เพื่อการ
บริ หารสภาพคล่องของบริ ษทั
ที่ไม่เป็ นการขัดกับข้อกําหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต.
กําหนด

เ พื่ อ ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร ส า ม า รถ ใ ช้
ดุลพินิจในการบริ หารสภาพคล่อง
ของบริ ษทั โดยกําหนดให้สามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยง
ตํ่า ได้ ต ามกฎและประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต.

หมวด 4 กรรมการ ข้ อ 30
(หน้ า 6)

คณะกรรมการอาจกําหนด
จํานวนหรื อชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราของบริ ษทั อันจะ
มีผลผูกพันบริ ษทั ได้

คณะกรรมการอาจกําหนด
จํานวนหรื อชื่อกรรมการผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราของบริ ษทั อันจะมี
ผลผูกพันบริ ษทั ได้

เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานและการ
บริ หารจัดการปกติ ทวั่ ไปสามารถ
ดํา เนิ น การได้ ทัน ท่ ว งที และไม่
กระทบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
อี กทั้ ง เ ดิ มบริ ษั ท ไม่ เคยมี กา ร
กําหนดให้ใช้ตราประทับ

หมวด 5 สมุดและบัญชี ข้ อ 31
(หน้ า 6)

สมุดและบัญชีท้ งั หลายของ
บริ ษทั จะต้องทําเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยมีภาษาไทย
กํากับและจําต้องทําตามวิธีทาํ
บัญชีสากลซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปในประเทศไทย

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป รั บ แ ก้ ไ ข ใ ห้
สมุดและบัญชีท้งั หลายของ
บริ ษทั จะต้องทําเป็ นภาษาไทย สอดคล้องกับผูถ้ ือหุ ้นปั จจุบนั และ
อังกฤษ โดยมีภาษาไทยกํากับ สะดวกต่อการใช้งาน
และจะต้องทําตามวิธีทาํ บัญชี
สากลซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกัน
ทัว่ ไปในประเทศไทย

