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ข้ อบังคับบริษัทส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จานวน
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เ ป็ นการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับบริ ษัท

(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)

การเพิม่ ทุนจดทะเบียนหรื อการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท
การเลิกบริษัท

ข้ อ 35. การลงคะแนนเสียงให้ กระทาโดยวิธีการชูมือ แต่ทงนี
ั ้ ้การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อย
กว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ คะแนนลับ
ข้ อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี
ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อ หลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือ กตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็
ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้

