ร. 092/2562
12 กรกฎาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2.เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
3.ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4.ประวัติกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5.หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
6.แผนที่สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติที่จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2562 ในวัน อัง คารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

บริ ษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริ ษัทได้ นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
รวมทังได้
้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาแล้ ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็ น ว่า ได้ มี การบันทึก รายงานไว้ อย่างถูก ต้ อง เห็ น ควรให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ
การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. ของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

เพื่ อ รองรั บ นโยบายของบริ ษั ท ที่ อ าจจะขยายธุรกิ จ เพิ่ ม เติ ม ในอนาคต และรองรั บ การ
ให้ บริ การงานด้ านต่างๆ แก่บริ ษัทในเครื อ เช่น งานด้ านบัญชี งานธุรการ เป็ นต้ น รวมถึง
เพื่อรองรับการเข้ าลงทุนในธุรกิจอื่นใดของบริ ษัท วัตถุประสงค์ของบริ ษัทจึงควรกาหนด
ให้ มีความครอบคลุมและคานึงถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้ การดาเนินการ
ต่าง ๆ อยูใ่ นอานาจที่บริ ษัทจะกระทาได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ แจ้ งไว้ ตอ่ นายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริ ษัท เพื่อรองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต
โดยเพิ่ มเติม วัตถุป ระสงค์ จานวน 17 ข้ อ คือ ข้ อ 20 - 36 และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ 3. โดยให้ ใช้ ข้อ ความ “ข้ อ 3. วัตถุป ระสงค์ ของบริ ษั ท มี จานวน 36 ข้ อ รายละเอี ย ด
ตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจานวน 36 ข้ อ ดังนี ้
(1) ประกอบกิ จ การ บริ ก าร ซ่อ มแซม น าเข้ า ส่ง ออก หรื อ ได้ ม าโดยวิ ธี อื่ น ขาย แลกเปลี่ย น เช่ า ให้ เช่ า
ให้ เช่ า ช่ ว ง โอน และรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ ก ารเช่ า เช่ า ซื อ้ ให้ เช่ า ซื อ้ ขายฝาก รั บ ขายฝาก จ าน า รั บ จ าน า ซึ่ งรถยนต์
ทุก ชนิ ด ยานพาหนะทุก ชนิ ด ทุก ประเภท เครื่ อ งจัก รกล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งทุ่น แรง ตลอดจนชิ น้ ส่ว น
อะไหล่ และอุปกรณ์ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(2) ประกอบกิจการสถานีบริ การน ้ามันเชือ้ เพลิง และให้ บริ การซ่อมแซม บารุ งรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่น
น ้ายากันสนิม สาหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทังบริ
้ การติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุก
ประเภท
(3) เป็ นนายหน้ า ตัวแทน ตัวแทนค้ าต่างในกิ จการและธุรกิ จทุกประเภท เว้ นแต่ในธุรกิ จประกันภัย การหา
สมาชิกให้ สมาคม และการค้ าหลักทรัพย์
(4) ท าการจั ด ตั ง้ และด าเนิ น กิ จ การบ้ านพั ก หรื อ หอพั ก หรื อ โรงแรมให้ เช่ า ส าหรั บ นั ก ทั ศ น าจร หรื อ
ผู้เดินทาง หรื อนักเรี ยน หรื อนักศึกษา หรื อข้ าราชการ หรื อบุคคลอื่น ตลอดจนดาเนินกิจการนาเที่ยว และทาการจัด
รายการบันเทิงต่าง ๆ เพื่อเก็บค่าผ่านประตู
(5) ท าการซื อ้ ขายเครื่ อ งเหล็ ก เครื่ อ งโลหะ เครื่ อ งอลู มิ เนี ย ม เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก รก ล เครื่ อ งไฟฟ้ า
เครื่ องอิเล็คตรอนนิค เครื่ องมือสื่อสาร เครื่ องมือใช้ ทางวิทยาศาสตร์ เครื่ องทาความเย็น เครื่ องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่ องสุขภัณฑ์ เครื่ องเรื อน เครื่ องประดับและตกแต่งบ้ านอาคาร เครื่ องก่อสร้ าง วัสดุก่อสร้ าง ตลอดจนวัตถุเครื่ องใช้
ในทางการก่อสร้ าง การเกษตร การอุตสาหกรรมทาเหมืองแร่
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(6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอื่น และให้ ก้ ูยืมเงิน หรื อให้ เครดิต
ด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น โดยจะมี ห ลัก ประกัน หรื อ ไม่ ก็ ต าม ตลอดจนค า้ ประกัน หนี ส้ ิน ทุก ประเภททัง้ ในและนอกประเทศ
รวมทังการรั
้
บ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตราสารที่เปลีย่ นมือได้ อย่างอื่น
(7) ท าการซื อ้ ขาย แลกเปลี่ย น เช่ า ให้ เช่า เช่า ซือ้ ให้ เช่ าซื อ้ จ าน า รั บ จ าน า จ านอง รั บ จ านอง ขายฝาก
รับ ขายฝาก ซึ่งสังหาริ ม ทรั พ ย์ และอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อาทิ เช่ น ที่ ดิ น สิ่งปลูก สร้ างและทรัพ ย์ สิน ทุกประเภททุก ชนิ ด
(ยกเว้ นการกระทาอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์ )
(8) ทาการซื ้อขาย แลกเปลี่ยน จานา รับจานา จานอง รับจานอง รับรองหรื อสลักหลังตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้น
หรื อใบหุ้น หุ้นกู้ เบเด้ นท์ ใบประกัน และตราสารที่เปลี่ยนมื อได้ อื่น ๆ หรื อหนังสือสาคัญในการค้ าทุกประเภท รวมทัง้
สัญญารับใช้ หนี ้สินหรื อหลักทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้ นการกระทาอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์ )
(9) รับ ซื ้อ เช่า เช่าซือ้ และเข้ าถื อกรรมสิทธิ์ หรื อได้ มาโดยวิธีอื่นซึ่งสัมปทานใบอนุญ าต เบเด้ นท์ หรื อสิท ธิ
ใด ๆ ทุกประเภท ทังภายในและนอกประเทศ
้
เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริ ษัท
(10) ท าการจัด หาเงิ น จากเอกชนและสถาบัน การเงิ น ต่ า ง ๆ ภายในและนอกประเทศ เพื่ อ ลงทุน แสวง
ผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และดาเนินพิธีการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ ได้ เงินมาลงทุน
(11) ทาการแต่งตังตั
้ วแทน จัดตังสาขา
้
หรื อสาขาย่อย ทังภายในและภายนอกประเทศ
้
(12) จ่ายเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ และเข้ าร่ วมหรื อสมทบกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์
ของบริ ษัท
(13) เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรั บผิ ดในห้ างหุ้น ส่วนจ ากัด หรื อเป็ น ผู้ถือหุ้นในบริ ษั ท จากัด อื่ น ไม่ว่าห้ าง
หุ้นส่วนหรื อบริ ษัทจากัดนัน้ จะมีวตั ถุประสงค์ตรงกันหรื อไม่ก็ตาม
(14) บริ ษัทจะออก และ/หรื อจาหน่ายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตงไว้
ั ้ ก็ได้
(15) ประกอบกิ จการรับเหมาก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิ ชย์ ที่พักอาศัย ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทังรั้ บทางานโยธาทุกประเภท
(16) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจาหน่าย และออกหนังสือ
(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าและคนโดยสาร ทังทางบก
้
ทางน ้า ทางอากาศ ทังภายในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ รวมทังรั้ บบริ การนาของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(18) ประกอบกิจการซื ้อขายแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ ว)
(19) ประกอบกิ จการสัง่ เข้ ามาจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้ าตามที่
กาหนดไว้ ในวัตถุที่ประสงค์
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(20) บริ ษัทมีสิทธิ ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัว๋ เงิน
หลักทรัพย์ หรื อตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเช่นใดตามที่ได้ รับอนุญาต หรื อตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ เสนอขายแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อบุค คลใด ๆ ทัง้ นี โ้ ดยมี ราคาตามมูลค่าของ
ตราสารหรื อหลักทรัพย์ที่ตงหรื
ั ้ อกาหนดไว้ โดยการให้ สว่ นลดหรื อในราคาที่สงู กว่าก็ได้
(21) น าเงิ น ทุน ของบริ ษั ท ไปลงทุน ซื อ้ หุ้น พัน ธบัต ร หุ้น กู้ หน่วยลงทุน และหลัก ทรั พ ย์ อื่ น ของบริ ษั ท ใด ๆ
ซึ่งจัด ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ ประกอบการอุต สาหกรรมหรื อ กิ จ การอื่ น ท าการขาย จ าหน่า ย หรื อ ซื อ้ กลับ คื น มาซึ่ง หลัก ทรั พ ย์
หุ้ น พัน ธบัต รหุ้ นกู้ หน่ ว ยลงทุ น และหลัก ทรั พ ย์ อื่ น เช่ น ว่ า นัน้ เว้ น แต่ ใ นธุ ร กิ จ ธนาคาร ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น และ ธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(22) ประกอบกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัย เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(23) ประกอบกิจการนายหน้ าประกันชีวิต เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(24) โอน รั บ โอนสิ ท ธิ เรี ย กร้ องที่ เกิ ด จากการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า การให้ บริ ก าร การกู้ ยื ม เงิ น ให้ เช่ า เช่ า ซื อ้
ซึง่ สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ ทุกประเภททุกชนิด
(25) ประกอบกิจการให้ บริ การรวบรวม จัดทา จัดหา บันทึกเก็ บรักษา ซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้ เช่า ใช้
ให้ ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึง่ ข้ อมูล ตัวเลข สถิติ คาสัง่ ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด
(26) ประกอบกิจการให้ คาปรึกษา แนะนา และดาเนินการด้ านติดตามทวงถามหนี ้สิน รวมทังธุ
้ รกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการทวงถามหนี ้สิน เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(27) ประกอบกิ จ การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และด าเนิ น การด้ า นการบริ ก ารลูก ค้ า รวมทัง้ ธุ รกรรมต่า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ การลูกค้ า
(28) ประกอบธุ รกิ จ เป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารงานด้ า นศูน ย์ บ ริ ก ารลูก ค้ า สัม พัน ธ์ (Contact / Call Center) ซึ่ งได้ แ ก่
ศูนย์ บริ การตอบ-รั บข้ อซักถาม รับและจัดเก็ บ ข้ อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รับ ข้ อร้ องเรี ยน
ประสานงานในการแก้ ไขปั ญหาอานวยความสะดวกในการใช้ บริ การ และ/หรื อ บริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้ องตามที่จะได้ รับ
มอบหมายหรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่วา่ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรื อทางอินเตอร์ เน็ต หรื อ
โดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้ บริ การส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับการ
บริ หารงานลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
(29) ประกอบกิจการบริ การด้ านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการจัดการหรื อบริ หาร และงานธุรการ หรื อ ปฏิบตั ิการต่าง
ๆ เป็ นต้ น
(30) ประกอบกิจการเพื่อการบริ หาร หรื อลงทุน หรื อขายทรัพย์สิน และรับจ้ างทาของตามวัตถุประสงค์ทงหมด
ั้
ให้ แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
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(31) ประกอบธุรกิจบริ การรับเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บหนี ้ หรื อรับชาระเงิน เป็ นผู้จดั การและดูแลผลประโยชน์ และ
จัดการทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอื่น
(32) ประกอบกิ จการรั บ ประกัน การซ่อมแซมและบ ารุ งรัก ษาสิน ค้ า ตกลงทาสัญ ญาเพื่ อ การส่งเสริ ม และ
เพิ่มการผลิต การขาย การซื ้อ และการบารุ งซึ่งสินค้ า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่ องใช้ ต่าง ๆ หรื อสินค้ าที่ขายได้ ทกุ ชนิด ทุก
ประเภทและทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซื ้อการขาย ให้ เช่า เช่าซื ้อ หรื อชาระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรื อโดยการให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทองค์กร หรื อบุคคลอื่น ๆ หรื อให้ ความช่วยเหลือแก่บริ ษัทองค์กร หรื อบุคคลดังกล่าวใน
การดาเนินการประกอบธุรกรรมและสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรื อทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ น ในลักษณะที่จาเป็ น หรื อสมควร และ
เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ซึ่งรวมถึ งการให้ ก ารค า้ ประกัน หรื อ ให้ ห ลักประกัน หรื อ การให้ เงิ น ทุน หรื อ ให้ ค วามช่วยเหลือ
โดยประการอื่น
(33) ประกอบธุรกิ จ บริ ก ารรั บ ช าระค่า สิน ค้ า ค่ าบริ ก ารสาธารณู ป โภค รวมถึ งค่ าบริ ก ารต่า ง ๆ ตลอดจน
ให้ บริ การในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้ บริ การรับชาระดังกล่าว
(34) ประกอบธุรกิ จเกี่ ยวกับปั จจัยการชาระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระหนี ้ กาหนด
อัต ราแลกเปลี่ ย น ธุ ร กรรมซื อ้ ขายแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ จัด การซื อ้ ขาย
แลกเปลีย่ นด้ วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(35) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษาและ
ให้ ค าแนะน าแก่ผ้ ูป ระกอบการธุรกิ จทั่วไปในการวางระบบพาณิ ชย์ อิ เล็กทรอนิ กส์ ให้ บริ การพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ กับผู้ประกอบธุรกิจทัว่ ไป ให้ บริ การวางระบบและจัดทาการบริ หารห้ างสรรพสิ นค้ าบนระบบออนไลน์
ทางอินเตอร์ เน็ต ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ส่งออกสินค้ าผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ บริ การพัฒนาระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับห้ างสรรพสินค้ าบนอินเตอร์ เน็ต พัฒ นาระบบการชาระเงิน พัฒ นาระบบการขนส่งสินค้ า และ
พัฒนาระบบการซื ้อขายสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ต
(36) ประกันตัวผู้ต้องหา หรื อจาเลย ซึ่งเป็ นหรื อเคยเป็ น กรรมการ พนักงาน ลู กจ้ าง ที่ ปรึ กษา หรื อบุคคล
ที่รับทาการงานให้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้ โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการหรื อบุคคลที่ได้ รับการมอบอานาจจากคณะกรรมการ
ดาเนินการการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ปั จจุบัน กฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ บริ ษั ท มี การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และเปลี่ย นแปลงไป
ทัง้ ในส่วนของพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติ เรื่ อ งการประชุม ผ่ า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และเรื่ อ งการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ มี
ความครอบคลุมตามพระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และคาสัง่ หัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยการยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่ ตามที่
Highlight ข้ อความ ดังนี ้
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1. บททั่วไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อของบริ ษัทจะใช้ อกั ษรย่อว่า บมจ. นาหน้ าแทนคาว่า “บริ ษัท” และ “จากัด (มหาชน)” ก็ได้
ข้ อ 3. ให้ นาบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้ บงั คับกับกรณีตา่ ง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี ้มิได้ กล่าวไว้ โดยจาเพาะเจาะจง
หมวดที่ 2. การออกหุ้น
ข้ อ 4. หุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิ ทธิชนิดระบุชื่อ มีมลู ค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและต้ องใช้ เงินจนเต็ม
มูลค่าหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรื อหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์
อื่นใดได้ ตามกฎหมาย
ข้ อ 5. หุ้นของบริ ษัทจะต้ องชาระด้ วยเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรื อเป็ นหุ้นที่ชาระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจาก
ตัวเงิน ทังนี
้ ้เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทปรับโครงสร้ างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชาระแก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ น
ทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 6. ในกรณี ที่มีห้ ุนบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญ นัน้ กระทาได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ จะแปลงหุ้น
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ดังกล่าวยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อบริ ษัทพร้ อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้ มีผลนับแต่วนั ยื่นคาขอ ในการนี ้ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ได้ รับคาขอ
ข้ อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริ ษั ท จะระบุชื่อ ผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่ อกรรมการอย่างน้ อยหนึ่งคนลงหรื อพิ มพ์ ไว้ แต่ทงั ้ นี ้
กรรมการจะมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อแทนก็ได้
การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าวในใบหุ้น หรื อใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการ
หรื อนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้ วยตนเอง หรื อใช้ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประทับ หรื อ โดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
บริ ษั ท จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทก็ได้ และหากบริ ษัทมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ น นายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท วิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วกับ งานทะเบี ย นของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามที่ น ายทะเบี ย น
หลักทรัพย์กาหนด
ข้ อ 8. บริ ษัทจะออกใบหุ้นมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 9. ใบหุ้นฉบับใดชารุ ดหรื อลบเลือนในสาระสาคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษั ทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยเวนคืน
ใบหุ้นเดิม
ใบหุ้น ฉบับ ใดสูญ หายหรื อถูก ท าลาย ผู้ถื อ หุ้น จะต้ อ งน าหลัก ฐานการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวน หรื อ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท
ทัง้ สองกรณี บริ ษั ทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดโดยให้ ผู้ถือหุ้นชาระ
ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ 10. ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้น หรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริ ษั ทอาจซือ้ หุ้น คืนจากผู้ถือหุ้นที่ ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปั นผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่
ออกเสียงไม่เห็นด้ วย เห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
10.2 บริ ษั ท อาจซือ้ หุ้น คืน เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ ในการบริ ห ารเงิ น ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี กาไรสะสมและสภาพคล่อ ง
ส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ทัง้ นี ้ หุ้น ที่ บ ริ ษั ท ถื อ ไม่ นับ เป็ น องค์ ป ระชุม ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และไม่ มี สิท ธิ ในการออกเสีย งลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซื อ้ หุ้ นคื น เพื่ อ บริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ 10.2 หากจ านวนวัน ที่ ซื อ้ คื น เกิ น ร้ อยละสิ บ ของ
ทุนชาระแล้ ว บริ ษัทจะต้ องขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงโดยจะต้ องดาเนินการซื ้อคืนภายในหนึง่ ปี นบั แต่วนั ที่ได้ อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จานวน
ที่ซื ้อคืนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7

บริ ษัทจะดาเนินการจาหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคื น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ในกรณี ที่
บริ ษัทไม่สามารถจาหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัทจะดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 11. บริ ษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษัทก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวดที่ 3. การโอนหุ้น
ข้ อ 12. หุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่
(1) บริ ษัทเสียสิทธิหรื อผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ คนต่างด้ าวถื อหุ้นของบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท
เพื่อประโยชน์แห่งข้ อนี ้ “คนต่างด้ าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบุคคลใด ๆ ผู้ไม่มีสญ
ั ชาติ
ไทยรวมทัง้
ก. นิติบคุ คลใด ๆ ซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุนจดทะเบี ยนตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนันถื
้ อโดยคนต่างด้ าว หรื อ
นิติบคุ คล ซึง่ มีคนต่างด้ าวลงหุ้นมีมลู ค่าตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของทุนทังหมดในนิ
้
ติบคุ คลนัน้ และ/หรื อ
ข. นิติบุคคลใด ๆ ที่คนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นสมาชิกตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นสมาชิกไม่วา่ คนต่างด้ าวนันจะลงทุ
้
นเท่าใดก็ตาม และ/หรื อ
ค. ห้ างหุ้น ส่วนจากัด หรื อ ห้ างหุ้น ส่วนสามัญ ที่ จดทะเบี ยน ซึ่งมี ห้ ุน ส่วนผู้จัด การหรื อผู้จัดการเป็ น
คนต่างด้ าว
ข้ อ 13. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อ ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ กบั ผู้รับโอน
การโอนหุ้น จะใช้ ยนั บริ ษัทได้ ต่อเมื่อบริ ษัทได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว และการโอนหุ้นนัน้
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
บริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด แต่ถ้าการโอนหุ้นนัน้ ไม่ถูกต้ อง หรื อ
ไม่มีผลสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคาร้ องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ข้ อ 14. ผู้รับโอนหุ้นตามข้ อ 13. ซึ่งประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ ทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ
โดยมีพยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้ อยหนึ่งคน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้ วย เมื่อบริ ษัทพิจารณาว่าถูกต้ องแล้ ว จะออก
ใบหุ้นใหม่ให้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 15. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นตายหรื อล้ มละลายอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ใู ดมีสิทธิ ในหุ้นนัน้ ถ้ าผู้นนได้
ั ้ นาใบหุ้นพร้ อมทังหลั
้ กฐานที่
แสดงว่าตนเป็ นผู้มีสิทธิในหุ้นนันโดยชอบด้
้
วยกฎหมายมายื่นต่อบริ ษัทโดยครบถ้ วนแล้ ว บริ ษัทจะลงทะเบียนให้ ผ้ นู นั ้
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เป็ นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 16. บริ ษัทมีสิทธิ ที่จะกาหนดแบบของเอกสาร รวมทังก
้ าหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้ อ 13.
และการขอให้ ออกใบหุ้นใหม่ตามข้ อ 14. และข้ อ 15. ได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 17. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน
ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า
14 วัน ก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 18. บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่อกาหนดสิทธิ ต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น สิทธิ ในการ
รับเงินปั นผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น
หมวดที่ 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์
ข้ อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลัก ทรั พ ย์ อื่ น ที่ ได้ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “ หลักทรัพย์” ให้ หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้ นิยามไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5. คณะกรรมการ
ข้ อ 20. กรรมการของบริ ษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องเป็ นผู้มี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 21. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีห รื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับ การเลือ กตัง้ ในลาดับ ถัด ลงมา มี คะแนนเสีย งเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะ พึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 22. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่ อยู่
ในต าแหน่ ง นานที่ สุด เป็ น ผู้อ อกจากต าแหน่ ง ถ้ า จ านวนกรรมการที่ จ ะแบ่ งออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ว นไม่ ได้ ก็ ให้ อ อก
โดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
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(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อบริ ษัทหรื อคณะกรรมการ
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมี สทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
กรรมการซึง่ การออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 25. ภายใต้ บงั คับมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
เหลืออยู่
ข้ อ 26. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะทาการ
ต่อในนามของคณะกรรมการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่วา่ งลงทังหมด
้
เท่านัน้
ข้ อ 27. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อ ตามที่ ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น จะพิ จารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็ นจ านวนแน่น อน
หรื อวางเป็ นหลัก เกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ น คราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ย นแปลงก็ ได้
และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 28. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 29. ในการประชุม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุม ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หลาย
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ป ระชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการให้
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รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ประธานกรรมการเป็ น ผู้มี อ านาจสั่ง ให้ มี ก ารเรี ย กประชุม โดยส่งหนังสื อ นัด ประชุม ให้ ก รรมการล่ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ ของบริ ษัท การนัดประชุม
จะกระทาโดยวิธีอื่นหรื อจะกาหนดวันประชุมเร็ วกว่านันก็
้ ได้
กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปอาจร้ องขอให้ ป ระชุม คณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นี ใ้ ห้ ป ระธานกรรมการกาหนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ หรื อนัดประชุมตามวันที่มีคาร้ องขอนัน้
ข้ อ 31. การประชุมคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท อาจจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนด
ข้ อ 32. คณะกรรมการบริ ษั ทมี อานาจหน้ าที่ ภายในขอบข่ายดังต่อ ไปนี น้ อกเหนือ จากอ านาจหน้ าที่โดยปกติ ทั่วไป
ตามกฎหมาย คือ
(ก) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้ วยกฎหมาย
(ข) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกากับดูแลการบริ หาร
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เรื่ องดังต่อไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการ
ต้ องได้ รับ อนุมัติจ ากที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนิ นการ ได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้อ งได้ ม ติของที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื ้อขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัท หรื อการรับโอนกิจการ หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้ น
(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็ นสมควรให้ เป็ น คณะกรรมการบริ หารโดยให้ มี
อานาจหน้ าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี ้ให้ แต่งตังกรรมการ
้
คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทัง้ นี ้
ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ ของกรรมการผู้นนั ้ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้
ในฐานะกรรมการ
ข้ อ 33. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด
ในห้ างหุ้นส่วนจากัดหรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษั ท
เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 34. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริ ษัท หรื อถือหุ้น หรื อหุ้นกู้
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เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
ข้ อ 35. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัทจึงจะมีผลผูกพันบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
หมวดที่ 6. การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถื อหุ้น รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ ของจ านวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมด
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลาย
้
ซึ่งเข้ าชื่อ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุม เองก็ ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถื อหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บ ริ ษัท
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่ อทราบ เพื่อ อนุมัติ หรื อเพื่อ พิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็ นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ
ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ค รบองค์ ป ระชุม ตามที่ก าหนดไว้ หากว่า การประชุม ผู้ถื อหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถื อหุ้น ร้ องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่ าการออกเสียง
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ลงคะแนนนันจะกระท
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องดังกล่าว เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับบริ ษัท
(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรื อการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ซ) การออกหุ้นกู้
(ฌ) การควบบริ ษัท
(ญ) การเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้ เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ เมื่อมีการร้ องขอและที่ประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับ
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 42. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ในที่ ป ระชุม หรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วย
การประชุม (ถ้ ามี) และให้ การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
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จะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
หมวดที่ 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 44. รอบบัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 45. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้ โดยจัดทา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และให้ คณะกรรมการ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 46. บริ ษั ท ต้ องจัดสรรก าไรสุท ธิ ป ระจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน สารองไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุท ธิ ป ระจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 47. บริ ษั ทจะจ่ ายเงิ นปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ ใหม่ให้ ผ้ ูถือ หุ้น โดยความเห็ นชอบของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ได้ ถ้ าบริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว
ข้ อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรพอ
และสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล (ถ้ ามี) ให้ จัดสรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรื อจัดสรรเป็ นทุนสารอง
ของบริ ษัทต่อไป
ข้ อ 49. การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีอาจเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ แต่จะเป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ
ของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี ้สิน
ของบริ ษัทและมีหน้ าที่เข้ าร่วมและชี ้แจงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทแต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 8. บทเพิ่มเติม
ข้ อ 52. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

ข้ อ 53. บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใด ๆ ให้ แก่กรรมการ
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ซึ่งได้ กาหนดหรื ออนุมตั ิไว้ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 54. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มา หรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับ
กับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจาหน่า ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อ 55. ข้ อบังคับนี ้ให้ เริ่ มมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบโดยได้ ลงมติถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการหรื อบุคคลที่ได้ รับการมอบอานาจจากคณะกรรมการ
ดาเนิ นการการจดทะเบีย นแก้ ไขเพิ่ม เติ ม ข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ที่ กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาหรื อดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิม
ต่ อ 1 หุ้ นปั น ผล หลัง จากการจ่ า ยหุ้ นปั น ผล บริ ษั ท มี จ านวนเศษหุ้น คงเหลื อ จากการ
จ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าวจานวน 1,151 หุ้น และได้ ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ ว บริ ษัท
จึ งเห็ น สมควรลดทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม ทุน จดทะเบี ย น จ านวน 3,775,354,601 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ล ดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม
ทุน จดทะเบี ยน 3,775,354,601 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น จ านวน 3,775,353,450 บาท
มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4.
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 3,775,353,450 บาท
แบ่งออกเป็ น
3,775,353,450 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,775,353,450 หุ้น

(สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสามพันสีร่ ้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
(สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสามพันสีร่ ้ อยห้ าสิบหุ้น)
(หนึง่ บาทถ้ วน)
(สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสามพันสีร่ ้ อยห้ าสิบหุ้น)
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หุ้นบุริมสิทธิ
การลงมติ

- หุ้น

(-)

วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
เพื่ อให้ ผ้ ูถือ หุ้นได้ ซัก ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ในเรื่ องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ
แต่ ห ากผู้ ถื อ หุ้ นประสงค์ จ ะเปิ ดการพิ จ ารณ าและลงมติ จะต้ องเข้ าเงื่ อ นไขตาม
พระราชบัญ ญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2 ว่า “เมื่อการประชุม
พิ จารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถื อหุ้น ซึ่งมี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ เปิ ดวาระนี ้ไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิ ดการพิจารณาและลงมติ จะต้ องเข้ าเงื่อนไข
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้ างต้ น
วัตถุประสงค์ และเหตุผล

ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ

16

หมายเหตุ จึงขอเรี ยนเชิ ญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร
เขตคลองสาน กรุ ง เทพมหานคร (รายละเอี ย ดปรากฏ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 6 แผนที่ ส ถานที่ จั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น)
โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12.00 น.
1. ผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดที่ จ ะแต่ งตัง้ บุค คลอื่ น มาเข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งแทนตนในการประชุม ครั ง้ นี ้
โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริ ษัท ก่อนเข้ าร่ วมประชุม
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 4 เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้
ทังนี
้ ้ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 และสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรื อในวันประชุมด้ วย
3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียด
ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทตามรายละเอียดในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
4. บริ ษัทจะเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุม
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ratchthani.com ตังแต่
้ วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เพื่อให้ ท่านได้ รับประโยชน์ สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิ ประโยชน์ ของท่านอย่างเต็มที่
หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามายัง
ผู้ช่ว ยเลขานุการบริ ษัท นายวิวรรธน์ ก้ อ งยศกุลพัฒ น์ (Vivat_k@thani.co.th) หรื อ โทรสารหมายเลข 0-2431-9088
โดยระบุที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ที่บริ ษัทสามารถติดต่อกลับได้
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