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เริมการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุม ได้ ประกาศแจ้ งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
มีผ้ ถู ือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 67 ราย รวมจํานวนหุ้น 127,453,065 หุ้น และผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จํานวน 1,030 ราย
รวมจํานวนหุ้น 3,036,468,200 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทัง# สิ #น 1,097 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง# สิ #น 3,163,921,265 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 83.80 จากจํานวนหุ้นทีชําระมูลค่าทังหมดของบริ
#
ษัท จํานวน 3,775,353,450 หุ้น ซึงมากกว่าหนึงในสามของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั#
ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้ องยศกุลพัฒน์ ผู้ช่ว ย
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้บนั ทึกการประชุม และมอบหมายให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท แนะนํากรรมการ
รวมถึงชี #แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนํากรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมเป็ นรายบุคคล จํานวน 8 ท่าน
จากทังหมด
#
11 ท่าน เนืองจากคุณวิลเลียม จอร์ จ ซาอิด กรรมการ คุณสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และ ดร.นารี บุญธี รวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ติดภาระกิจสํา คัญ ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่า งไรก็ตาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ เข้ าร่วมประชุมในครัง# นี #
จากนันได้
# แนะนํา นายอาหมัด นิยม ทีปรึก ษากฎหมายอิสระ ผู้สงั เกตการณ์ก ารรวมคะแนนเสียง และได้ แนะนํานายณมน
ณ พัทลุง ทีปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึงเข้ าร่วมในการประชุมครัง# นี #
เลขานุการบริ ษัทได้ ชีแ# จงต่อผู้ถือหุ้น เรื องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สําหรับ
ผู้ถือหุ้นท่านใดทีมีมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงทีบริ ษัทจัดไว้ ให้ เมือเรี ยบร้ อยแล้ ว
โปรดยกมือ เพือให้ เจ้ าหน้ าทีเก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดทีมิได้ ลงลายมือชือในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง
จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สําหรับผู้ถือหุ้นทีมีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทัง# นี #ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนํา
คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
#
ส่วนผู้ถือหุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืน
เข้ าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน# บริษัทได้ นาํ คะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสีย ง ตามความประสงค์ของท่า นผู้ถื อหุ้น บันทึก รวมไว้ ในระบบเพือการลงมติต ามวาระไว้ แล้ ว การออกเสีย ง
ลงคะแนนให้ ถือหนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมือจบการลงคะแนน
ระหว่างรอการรวมคะแนนเสียง ประธานทีประชุมจะดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมือรวมคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อย
ก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
นอกจากนีบ# ริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติมในทีประชุมได้ ในระหว่างการประชุม
แต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดทีมีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือ จะมีเจ้ าหน้ าทีนําไมโครโฟนให้ กับท่านผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้ งชือและ
นามสกุลทุกครัง# หรื อ กรุณาเขียนชือและนามสกุลพร้ อมทังคํ
# าถามลงในกระดาษทีได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ แล้ วโปรดยกมือ เพือให้
เจ้ าหน้ าทีเก็บรวบรวมและให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุมได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง และเพือเป็ นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้น
ท่านอืนระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทาํ การปิ ดเสียงโทรศัพท์มือถือ
จากนัน# ประธานทีประชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี #
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2562 เมื อวันอังคารที 2 เมษายน 2562 ซึงบริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ตามทีกฎหมายกําหนดเป็ นทีเรียบร้ อย รวมทังได้
# เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม และได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม พร้ อมสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์จะขอแก้ ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมือไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์ทีจะแก้ ไขหรือเพิมเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานทีประชุมจึงเสนอให้ ทีประชุม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2562 โดยในวาระนี #มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง# สิ #น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี #
-2-

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,160,853,565
3,067,700
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.90
0.10
-

วาระที 2 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 3. ของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า เพือรองรับนโยบายของบริ ษัททีอาจจะขยายธุรกิจ
เพิ มเติ ม ในอนาคต และรองรั บ การให้ บ ริ ก ารงานด้ า นต่ า ง ๆ แก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ เช่ น งานด้ า นบัญ ชี งานธุ ร การ เป็ นต้ น
วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษัท จึ ง ควรมี ค วามครอบคลุม เพื อให้ ก ารดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ อยู่ใ นอํ า นาจที บริ ษัท จะกระทํ า ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ทีได้ แจ้ งไว้ ต่อนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข
เพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ซึงมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ชีแ# จงในรายละเอียด
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า หลังจากทีบริษัทได้ ออกหนังสือเชิญประชุมและ
ได้ นําวัตถุประสงค์ทีจะเพิมเติมไปปรึ กษากับนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบีย นได้ ให้ ข้อมูลเพิมเติม สําหรับวัตถุประสงค์
ข้ อ 22 เรื องการประกอบกิจ การนายหน้ า ประกัน วินาศภัย และข้ อ 23 เรื องการประกอบกิจ การนายหน้ า ประกันชี วิ ต
นายทะเบียนแจ้ งว่าบริษัทจําเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ก่อน จึงจะนําใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต มาดําเนินการจดทะเบียนเพิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทได้ ดังนัน# จึงขอยกวัตถุประสงค์ข้อ 22-23 ตามทีเสนอในหนังสือเชิญประชุมออก จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั ิเพิมเติมวัตถุประสงค์จํานวน 15 ข้ อ รวมถึงเสนอให้ พจิ ารณาแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3. โดยให้ ใช้ ข้อความ
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 34 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแนบ” ซึงมีรายละเอียดดังนี #
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจํานวน 34 ข้ อ ดังนี #
(1) ประกอบกิ จ การ บริ ก าร ซ่ อ มแซม นํ า เข้ า ส่ง ออก หรื อ ได้ ม าโดยวิธี อื น ขาย แลกเปลียน เช่ า ให้ เ ช่ า
ให้ เ ช่ า ช่ ว ง โอน และรั บ โอนกรรมสิท ธิ ก ารเช่ า เช่ า ซื อ# ให้ เ ช่ า ซื อ# ขายฝาก รั บขายฝาก จํ า นํ า รั บ จํ า นํ า ซึงรถยนต์
ทุก ชนิ ด ยานพาหนะทุก ชนิ ด ทุก ประเภท เครื องจัก รกล เครื องยนต์ เครื องมื อ กล เครื องทุ่น แรง ตลอดจนชิ น# ส่ว น
อะไหล่ และอุปกรณ์ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
(2) ประกอบกิ จ การสถานี บ ริ ก ารนํ า# มัน เชื อ# เพลิง และให้ บริ ก ารซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา ตรวจสอบ อัด ฉี ด
พ่นนํา# ยากันสนิม สําหรั บยานพาหนะทุกประเภท รวมทัง# บริ ก ารติด ตัง# ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย
ทุกประเภท
(3) เป็ นนายหน้ า ตัวแทน ตัวแทนค้ าต่า งในกิจ การและธุรกิ จ ทุก ประเภท เว้ นแต่ในธุรกิ จ ประกันภัย การหา
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สมาชิกให้ สมาคม และการค้ าหลักทรัพย์
(4) ทําการจัดตังและดํ
#
าเนินกิจการบ้ านพัก หรือหอพัก หรือโรงแรมให้ เช่า สําหรับนักทัศนาจร หรือผู้เดินทาง หรือ
นักเรียน หรือนักศึกษา หรือข้ าราชการ หรือบุคคลอืน ตลอดจนดําเนินกิจการนําเทียว และทําการจัดรายการบันเทิงต่าง ๆ
เพือเก็บค่าผ่านประตู
(5) ทํ า การซื อ# ขายเครื องเหล็ ก เครื องโลหะ เครื องอลูมิ เ นี ย ม เครื องยนต์ เครื องจั ก รกล เครื องไฟฟ้ า
เครืองอิเล็คตรอนนิค เครืองมือสือสาร เครืองมือใช้ ทางวิทยาศาสตร์ เครื องทําความเย็น เครื องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื อง
สุขภัณฑ์ เครืองเรือน เครืองประดับและตกแต่งบ้ านอาคาร เครืองก่อสร้ าง วัสดุก่อสร้ าง ตลอดจนวัตถุเครื องใช้ ในทางการ
ก่อสร้ าง การเกษตร การอุตสาหกรรมทําเหมืองแร่
(6) กู้ยมื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล หรือสถาบันการเงินอืน และให้ ก้ ูยืมเงิน หรื อให้ เครดิตด้ วย
วิ ธี ก ารอื น โดยจะมี ห ลั ก ประกั น หรื อ ไม่ ก็ ต าม ตลอดจนคํ า# ประกั น หนี ส# ิ น ทุ ก ประเภททั ง# ในและนอกประเทศ
รวมทังการรั
#
บ ออก โอน และสลักหลังตัวO เงิน หรือตราสารทีเปลียนมือได้ อย่างอืน
(7) ทํ า การซือ# ขาย แลกเปลียน เช่ า ให้ เ ช่ า เช่ า ซื อ# ให้ เ ช่า ซื อ# จํ า นํา รั บจํ า นํา จํ า นอง รั บ จํ า นอง ขายฝาก
รั บ ขายฝาก ซึ งสัง หาริ มทรั พย์ และอสัง หาริ มทรั พย์ อาทิเ ช่ น ทีดิ น สิงปลูก สร้ างและทรั พ ย์ สิ นทุก ประเภททุก ชนิ ด
(ยกเว้ นการกระทําอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์ )
(8) ทําการซื #อขาย แลกเปลียน จํานํา รับจํานํา จํานอง รับจํานอง รับรองหรื อสลักหลังตัวO เงิน พันธบัตร หุ้น หรื อ
ใบหุ้น หุ้นกู้ เบเด้ นท์ ใบประกัน และตราสารทีเปลียนมือได้ อืน ๆ หรือหนังสือสําคัญในการค้ าทุกประเภท รวมทังสั
# ญญา
รับใช้ หนี #สินหรือหลักทรัพย์ประเภทอืน (ยกเว้ นการกระทําอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์ )
(9) รั บซือ# เช่ า เช่ า ซือ# และเข้ า ถื อกรรมสิท ธิP หรื อได้ มาโดยวิ ธีอืนซึงสัมปทานใบอนุญาต เบเด้ นท์ หรื อสิท ธิ
ใด ๆ ทุกประเภท ทังภายในและนอกประเทศ
#
เพือประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
(10) ทําการจัดหาเงินจากเอกชนและสถาบันการเงินต่าง ๆ ภายในและนอกประเทศ เพือลงทุนแสวงผลประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และดําเนินพิธีการต่าง ๆ ทีจําเป็ นเพือให้ ได้ เงินมาลงทุน
(11) ทําการแต่งตังตั
# วแทน จัดตังสาขา
#
หรือสาขาย่อย ทังภายในและภายนอกประเทศ
#
(12) จ่ายเงินลงทุนเพือหาผลประโยชน์ และเข้ าร่ วมหรื อสมทบกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลอืนใด เพือประโยชน์ของ
บริษัท
(13) เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจํากัดอืน ไม่ว่าห้ างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจํากัดนัน# จะมีวตั ถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม
(14) บริษัทจะออก และ/หรือ จําหน่ายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นทีตังไว้
# ก็ได้
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(15) ประกอบกิจ การรั บเหมาก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิช ย์ ทีพักอาศัย ถนน สะพาน เขือน อุโมงค์ และ
งานก่อสร้ างอย่างอืนทุกชนิด รวมทังรั# บทํางานโยธาทุกประเภท
(16) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจําหน่าย และออกหนังสือ
(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าและคนโดยสาร ทังทางบก
#
ทางนํ #า ทางอากาศ ทังภายในประเทศ
#
และระหว่างประเทศ รวมทังรั# บบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุ กากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(18) ประกอบกิจการซื #อขายแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (เมือได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ ว)
(19) ประกอบกิจการสังเข้ ามาจําหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศซึงสินค้ าตามทีกําหนด
ไว้ ในวัตถุทีประสงค์
(20) บริ ษัทมีสทิ ธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ# หลักทรัพย์ทกุ ประเภท ตัวO เงิน
หลักทรัพย์ หรื อตราสารประเภทอืนใด ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเช่นใดตามทีได้ รับอนุญาต หรื อตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อบุคคลใด ๆ ทังนี
# #โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร
หรือหลักทรัพย์ทตัี งหรื
# อกําหนดไว้ โดยการให้ สว่ นลดหรือในราคาทีสูงกว่าก็ได้
(21) นําเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื #อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อืนของบริ ษัทใด ๆ ซึงจัดตัง#
ขึ #นเพือประกอบการอุตสาหกรรมหรื อกิจการอืน ทําการขาย จําหน่าย หรื อซือ# กลับคืนมาซึงหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตรหุ้นกู้
หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อืนเช่นว่านัน# เว้ นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(22) โอน รับโอนสิทธิเรียกร้ องทีเกิดจากการจําหน่ายสินค้ า การให้ บริการ การกู้ยืมเงิน ให้ เช่า เช่าซื #อ
ซึงสังหาริมทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ ทุกประเภททุกชนิด
(23) ประกอบกิจการให้ บริการรวบรวม จัดทํา จัดหา บันทึกเก็บรักษา ซื #อ ขาย แลกเปลียน เช่า ให้ เช่า ใช้ ให้ ใช้
และจัดการ โดยประการอืน ซึงข้ อมูล ตัวเลข สถิติ คําสัง ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด
(24) ประกอบกิจการให้ คําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการด้ านติดตามทวงถามหนี #สิน รวมทังธุ
# รกรรมต่าง ๆ ที
เกียวข้ องกับการทวงถามหนี #สิน เมือได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ องแล้ ว
(25) ประกอบกิจการให้ คาํ ปรึกษา แนะนํา และดําเนินการด้ านการบริการลูกค้ า รวมทังธุ
# รกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ อง
กับการบริการลูกค้ า
(26) ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การงานด้ า นศูนย์ บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ (Contact/Call Center) ซึงได้ แ ก่
ศูนย์บริ การตอบ-รับข้ อซักถาม รับและจัดเก็บข้ อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รับข้ อร้ องเรี ยน
ประสานงานในการแก้ ไขปั ญหาอํานวยความสะดวกในการใช้ บริ การ และ/หรื อ บริ การอืนใดทีเกียวข้ องตามทีจะได้ รับ
มอบหมายหรือเพือให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์ เน็ต หรื อ
โดยประการอืนใด ตลอดจนการให้ บริ การส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ และการให้ บริ การทีเกียวข้ องหรื อเกียวเนืองกับ
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การบริหารงานลูกค้ าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
(27) ประกอบกิจการบริ การด้ านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการจัดการหรือบริ หาร และงานธุรการ หรื อ ปฏิบตั ิการต่าง ๆ
เป็ นต้ น
(28) ประกอบกิจการเพือการบริ หาร หรื อลงทุน หรื อขายทรัพย์สิน และรับจ้ างทําของตามวัตถุประสงค์ทงหมด
ั#
ให้ แก่ บุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
(29) ประกอบธุรกิจบริ การรับเป็ นตัวแทนเรี ยกเก็บหนี # หรื อรับชําระเงิน เป็ นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และ
จัดการทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอืน
(30) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสินค้ า ตกลงทําสัญญาเพือการส่งเสริ มและเพิมการ
ผลิต การขาย การซื #อ และการบํารุงซึงสินค้ า สิงของ โภคภัณฑ์ เครืองใช้ ตา่ ง ๆ หรือสินค้ าทีขายได้ ทกุ ชนิดทุกประเภทและ
ทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซือ# การขาย ให้ เช่า เช่าซือ# หรื อชําระราคาตามวิธีทีตกลงกัน หรื อโดยการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริ ษัทองค์กร หรื อบุคคลอืน ๆ หรื อให้ ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์กร หรื อบุคคลดังกล่าว ในการดําเนินการ
ประกอบธุรกรรมและสิงหนึงสิงใด หรือทัง# หมดทีกล่าวมาข้ างต้ น ในลักษณะทีจําเป็ น หรื อสมควรและเกียวข้ องกับบริ ษัท
ซึงรวมถึงการให้ การคํ #าประกัน หรือให้ หลักประกัน หรือการให้ เงินทุน หรือ ให้ ความช่วยเหลือโดยประการอืน
(31) ประกอบธุรกิจบริการรับชําระค่าสินค้ า ค่าบริการสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการต่าง ๆ ตลอดจนให้ บริ การ
ในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้ บริการรับชําระดังกล่าว
(32) ประกอบธุรกิจเกียวกับปั จจัยการชําระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพือชําระหนี # กําหนดอัตรา
แลกเปลียน ธุรกรรมซื #อขายแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื #อขายแลกเปลียนด้ วยวิธี
ใด ๆ เกียวกับเงินตราต่างประเทศ เมือได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้ องแล้ ว
(33) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ บริ การค้ นคว้ าข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ให้ บริ การเป็ นทีปรึกษาและ
ให้ คํา แนะนํา แก่ ผ้ ูประกอบการธุร กิ จ ทัวไปในการวางระบบพาณิ ช ย์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ให้ บ ริ ก ารพัฒนาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั ผู้ประกอบธุรกิจทัวไป ให้ บริการวางระบบและจัดทําการบริหารห้ างสรรพสินค้ าบนระบบออนไลน์ทาง
อิ น เตอร์ เ น็ ต ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู้ส่ง ออกสิน ค้ า ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ให้ บ ริ ก ารพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับห้ างสรรพสินค้ าบนอินเตอร์ เน็ต พัฒนาระบบการชําระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้ า และพัฒนา
ระบบการซื #อขายสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ต
(34) ประกันตัวผู้ต้องหา หรื อจําเลย ซึงเป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ทีปรึกษา หรือบุคคล ทีรับทํา
การงานให้ กบั บริษัท
จากนัน# ประธานทีประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคาํ ถามหรือต้ องการเสนอความเห็นหรือไม่
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คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น สอบถามว่า การทีบริษัทขอยกเว้ นการจดทะเบียนเพิมเติมวัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิ จ นายหน้ า ประกันวินาศภัย และนายหน้ าประกันชีวิต นัน# จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท
อาร์ ทเี อ็น อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท หรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า บริ ษัท อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ทีได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) และดํา เนินการจดทะเบีย นวัต ถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิ จ นายหน้ า ประกันวินาศภัย และนายหน้ า ประกันชี วิต
เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน# การทีบริ ษัทไม่ได้ จดทะเบียนเพิมเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
และนายหน้ าประกันชีวิตนัน# จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ ทเี อ็น อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด
คุณอนุชติ นิมติ รการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการขอจดทะเบียนเพิมเติมวัตถุประสงค์ครัง# นี # บริ ษัทมีแผนการดําเนิน
ธุรกิจในอนาคตอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชี #แจงต่อทีประชุมว่า ในการขอจดทะเบียนเพิมเติมวัตถุประสงค์ครัง# นี # ก็เพือ
รองรับนโยบายทีอาจจะขยายธุรกิจเพิมเติมในอนาคต เมือบริ ษัทเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจทีบริ ษัทสามารถจะดําเนินการได้
ดังนันวั
# ตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกําหนดให้ มีความครอบคลุมเพือให้ การดําเนินการต่าง ๆ อยู่ในอํานาจทีบริ ษัทจะกระทําได้
ตามวัตถุประสงค์ทได้
ี แจ้ งไว้ ต่อนายทะเบียน
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติ
พิจารณาอนุมตั ิเพิมเติมวัตถุประสงค์และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง# หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และมี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน อนุมัติ เพิมเติมวัต ถุประสงค์ แ ละแก้ ไ ขหนังสือ บริ ค ณห์ สนธิ ข้อ 3. ของบริ ษัท ทัง# นี #
โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการหรื อบุคคลทีได้ รับการมอบอํานาจจากคณะกรรมการ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจแก้ ไขเพิมเติมถ้ อยคําหรื อดําเนินการใด ๆ
เพื อให้ เ ป็ นไปตามคํ า สังของนายทะเบี ย น โดยในวาระนี ม# ีผ้ ูถื อ หุ้น มาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน รวมทัง# สิน#
3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี #
เห็นด้ วย
3,093,155,927 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.76
ไม่เห็นด้ วย
70,765,338 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.24
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า ปั จจุบนั กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทมีการ
แก้ ไขเพิมเติมและเปลียนแปลงไป ทังในส่
# วนของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท
เพือให้ สอดคล้ องและครอบคลุมตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร์
ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ชี #แจงในรายละเอียด
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นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า หลังจากทีบริ ษัทได้ ออกหนังสือเชิญประชุม
และนําร่างข้ อบังคับทีจะแก้ ไขเพิมเติมไปปรึกษากับนายทะเบียนแล้ ว ปรากฏว่านายทะเบียนมีความเห็นให้ ปรับแก้ ไขเพิมเติม
ถ้ อยคําในร่างข้ อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี #
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิง จํากัด (มหาชน)
หมวดที 1. บททัวไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี #เรียกว่า ข้ อบังคับของบริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้ อบังคับนี #หมายถึง บริษัท ราชธานีลสิ ซิง จํากัด (มหาชน)
ชือของบริษัทจะใช้ อกั ษรย่อว่า บมจ. นําหน้ าแทนคําว่า “บริษัท” และ “จํากัด (มหาชน)” ก็ได้
ข้ อ 3. ให้ นําบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้ บงั คับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะทีข้ อบังคับนีม# ิได้ กล่าวไว้ โดยจําเพาะเจาะจง เช่น
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เป็ นต้ น
หมวดที 2. การออกหุ้น
ข้ อ 4. หุ้นทังหมดของบริ
#
ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชือ มีมลู ค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและต้ องใช้ เงินจนเต็มมูลค่า
หุ้นแล้ ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ทีอาจแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อืนใดได้
ตามกฎหมาย
ข้ อ 5. หุ้นของบริ ษัทจะต้ องชําระด้ วยเงินครัง# เดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรื อเป็ นหุ้นทีชําระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สินอืนนอกจาก
ตัว เงิน ทัง# นีเ# ว้ นแต่ใ นกรณี ทีบริ ษัทปรั บโครงสร้ า งหนี # โดยการออกหุ้นใหม่เพือชําระแก่เ จ้ าหนีต# ามโครงการแปลงหนี #
เป็ นทุน โดยมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
#
้ ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 6. ในกรณีทมีี ห้ นุ บุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญนันกระทํ
#
าได้ โดยผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว
ยืนคําขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้ อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึง ให้ มผี ลนับแต่วนั ยืนคําขอ ในการนี #ให้ บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ได้ รับคําขอ
ข้ อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชือผู้ถือหุ้นและมีลายมือชือกรรมการอย่างน้ อยหนึงคนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทงนี
ั # #กรรมการ
จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรื อพิมพ์ลายมือชือแทน
ก็ได้
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การลงลายมือชือของกรรมการ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าวในใบหุ้น หรื อใบหลักทรั พย์อืนใด กรรมการ
หรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชือด้ วยตนเอง หรื อใช้ เครื องจักร หรื อเครื องคอมพิวเตอร์ ประทับ หรื อ โดยวิธีอืนใดตามที
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
บริ ษั ท จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท วิธีปฏิบัติทีเกียวกับงานทะเบียนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหลักทรัพย์
กําหนด
ข้ อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 9. ใบหุ้นฉบับใดชํารุ ดหรื อลบเลือนในสาระสําคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยเวนคืน
ใบหุ้นเดิม
ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทําลาย ผู้ถือหุ้นจะต้ องนําหลักฐานการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวน หรื อหลักฐาน
อืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ทัง# สองกรณี บริ ษั ทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นภายในระยะเวลาทีกฎหมายกํา หนด โดยให้ ผ้ ูถื อหุ้น ชํา ระ
ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราทีกฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง
ข้ อ 10. ห้ ามมิให้ บริษัทเป็ นเจ้ าของหุ้น หรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเอง ทังนี
# #เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี #
10.1 บริ ษัท อาจซื อ# หุ้นคืน จากผู้ถื อ หุ้นทีออกเสีย งไม่เ ห็นด้ ว ยกับมติ ข องที ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึงอนุมัติก ารแก้ ไ ข
ข้ อบังคับของบริ ษัท ในส่ว นทีเกียวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลเนืองจากผู้ถือหุ้นที
ออกเสียงไม่เห็นด้ วย เห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
10.2 บริษัทอาจซื #อหุ้นคืนเพือวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีทีบริ ษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื #อหุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้ บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ทัง# นี # หุ้นที บริ ษั ทถื อ ไม่นับ เป็ นองค์ ป ระชุ มในการประชุ ม ผู้ถื อหุ้น และไม่ มี สิท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
ในกรณี ที บริ ษั ท ซื อ# หุ้น คื น เพื อบริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ 10.2 หากจํ า นวนวัน ที ซื อ# คื น เกิ น ร้ อยละสิ บ ของ
ทุนชําระแล้ ว บริ ษัทจะต้ องขออนุมตั ทิ ีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงโดยจะต้ องดําเนินการซือ# คืนภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีได้ อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีจํานวนทีซื #อ
คืนไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ ว ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการซือ# หุ้นคืนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องขออนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นทีบริษัทซื #อคืน ตามเงือนไขและระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ทังนี
# #ในกรณีทีบริ ษัท
ไม่สามารถจําหน่ายหุ้นทีบริษัทซื #อคืนภายในระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน
ทีจําหน่ายไม่ได้ ตามเงือนไขและวิธีการทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 11. บริษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้ างของบริษัท หรือบุคคลใดทําหน้ าทีเป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทก็ได้ ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
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หมวดที 3. การโอนหุ้น
ข้ อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่
(1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ทีบริษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
#
ของบริษัท
เพือประโยชน์แห่งข้ อนี # “คนต่างด้ าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุ คลใด ๆ ผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
รวมทัง#
ก. นิตบิ คุ คลใด ๆ ซึงมีห้ นุ อันเป็ นทุนจดทะเบียนตังแต่
# กึงหนึงของนิติบคุ คลนันถื
# อโดยคนต่างด้ าว หรื อนิติ
บุคคล ซึงมีคนต่างด้ าวลงหุ้นมีมลู ค่าตังแต่
# กึงหนึงของทุนทังหมดในนิ
#
ติบคุ คลนัน# และ/หรือ
ข. นิติบุคคลใด ๆ ทีคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อเป็ นหุ้นส่ว น หรื อเป็ นสมาชิ กตัง# แต่กึงหนึงของจํานวน
ผู้ถือหุ้น ผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือเป็ นสมาชิกไม่ว่าคนต่างด้ าวนันจะลงทุ
#
นเท่าใดก็ตาม และ/หรือ
ค. ห้ า งหุ้นส่ว นจํ า กัด หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ ที จดทะเบี ย น ซึ งมีห้ ุน ส่ว นผู้จัด การหรื อผู้จั ด การเป็ น
คนต่างด้ าว
ข้ อ 13. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชือ ผู้รับโอนและลงลายมือชือผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ กบั ผู้รับโอน
การโอนหุ้น จะใช้ ยนั บริษัทและบุคคลภายนอกได้ ต่อเมือบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว และ
การโอนหุ้นนันถู
# กต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
บริ ษั ท จะลงทะเบี ย นการโอนหุ้น ให้ ภ ายในระยะเวลาที กฎหมายกํ า หนด แต่ ถ้ าการโอนหุ้น นัน# ไม่ ถูก ต้ อ ง
หรือไม่มีผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําร้ องทราบภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ในกรณีทีหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ข้ อ 14. ผู้รับโอนหุ้นตามข้ อ 13. ซึงประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ทีออกในนามตนเองให้ ทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผู้ร้องขอ
โดยมีพยานรับรองลายมือชืออย่างน้ อยหนึงคน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้ ว ย เมือบริ ษัทพิจารณาว่าถูกต้ องแล้ ว จะออก
ใบหุ้นใหม่ให้ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 15. ในกรณี ทีผู้ถือหุ้นตายหรื อล้ มละลายอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูใดมีสิทธิ ในหุ้นนัน# ถ้ า ผู้นนได้
ั # นําใบหุ้นพร้ อมทัง# หลัก ฐาน
ทีแสดงว่าตนเป็ นผู้มสี ทิ ธิในหุ้นนันโดยชอบด้
#
วยกฎหมายมายืนต่อบริษัทโดยครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ ผ้ นู นั # เป็ น
ผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 16. บริษัทมีสทิ ธิทีจะกําหนดแบบของเอกสาร รวมทังกํ
# าหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้ อ 13. และ
การขอให้ ออกใบหุ้นใหม่ตามข้ อ 14. และข้ อ 15. ได้ ตามทีเห็นสมควร
ข้ อ 17. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง# บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัวคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน
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ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ ผ้ ูถื อหุ้นทราบล่ว งหน้ า ณ สํานัก งานใหญ่ และสํานัก งานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า
14 วัน ก่อนวันเริมงดรับลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 18. เพือกําหนดสิทธิตา่ ง ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น บริษัทอาจงดรับ
ลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัวคราว
หมวดที 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์
ข้ อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลั ก ทรั พ ย์ อื นที ได้ จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คําว่า “หลักทรัพย์” ให้ หมายถึงหลักทรัพย์ตามทีได้ นยิ ามไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที 5. คณะกรรมการ
ข้ อ 20. กรรมการของบริ ษัทจะมีจํานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง# หมดต้ องเป็ นผู้มี
ถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 21. ให้ ทประชุ
ี มผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
#
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี #
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงั # หมดตาม (1) เลือกตังบุ
# คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
# นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึง มี ห รื อ จะพึ ง เลือ กตัง# ในครั ง# นัน# ในกรณี ที บุค คลซึ งได้ รั บการเลือ กตัง# ในลํา ดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสีย งเท่ า กัน
เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตังในครั
#
ง# นัน# ให้ ผ้ เู ป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ชี #ขาด
ข้ อ 22. ในการประชุม สามัญประจํา ปี ทุก ครั ง# ให้ ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัต รา โดยให้ ก รรมการทีอยู่
ในตํ า แหน่ ง นานที สุด เป็ นผู้อ อกจากตํ า แหน่ ง ถ้ าจํ า นวนกรรมการที จะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ อ อก
โดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทําเป็ นหนังสือยืนต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิ
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ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(5) ศาลมีคําสังให้ ออก
ข้ อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึงการออกตามวรรคหนึงจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 25. ภายใต้ บงั คับมาตรา 83 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการ
ทีตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียัง
เหลืออยู่
ข้ อ 26. ในกรณีทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีจะเป็ นองค์ประชุมได้ กรรมการทีเหลืออยูจ่ ะทําการต่อ
ในนามของคณะกรรมการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือเลือกตัง# กรรมการแทนตําแหน่งทีว่างลงทัง# หมด
เท่านัน#
ข้ อ 27. กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย# ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลัก ษณะอื นตามข้ อบัง คับ หรื อตามที ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น จะพิ จ ารณา ซึงอาจกํ า หนดเป็ นจํ า นวนแน่ น อน
หรื อ วางเป็ นหลัก เกณฑ์ แ ละจะกํ า หนดไว้ เ ป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ า จะมี การเปลียนแปลงก็ ไ ด้
และนอกจากนันให้
# ได้ รับเบี #ยเลี #ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึงได้ รับเลือกตัง# เป็ นกรรมการ
ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 28. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีตามข้ อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 29. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมีก รรมการมาประชุม ไม่ น้ อ ยกว่า กึ งหนึ งของจํ า นวนกรรมการทัง# หลาย
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีประธานกรรมการ ไม่อ ยู่ใ นที ประชุมหรื อ ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ า ทีได้ ถ้ า มีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า ไม่มีร องประธานกรรมการ หรื อมี แต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ า ทีได้ ให้ ก รรมการ
ซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินจิ ฉัยชี #ขาดของทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน เว้ นแต่ก รรมการซึงมีส่ว นได้ เสีย ในเรื องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสีย ง
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ลงคะแนนในเรืองนัน# ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ #นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี #ขาด
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องประชุมกันอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง#
ประธานกรรมการเป็ นผู้มีอํ า นาจสังให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม โดยส่ง หนัง สื อ นัด ประชุม ให้ ก รรมการล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อ นวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจํ า เป็ นรี บด่ว นเพือรั กษาสิทธิ และประโยชน์ของบริ ษัท การนัดประชุม
จะกระทําโดยวิธีอืนหรือจะกําหนดวันประชุมเร็วกว่านันก็
# ได้
กรรมการตัง# แต่ 2 คนขึน# ไปอาจร้ องขอให้ ป ระชุม คณะกรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี นีใ# ห้ ประธานกรรมการกํ า หนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําร้ องขอ หรือนัดประชุมตามวันทีมีคําร้ องขอนัน#
การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กส์แทนก็ได้
ข้ อ 31. การประชุมคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท อาจจัดให้ มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีกําหนด
ข้ อ 32. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํ า นาจหน้ า ทีภายในขอบข่า ยดัง ต่ อ ไปนี น# อกเหนื อ จากอํา นาจหน้ า ที โดยปกติ ทัวไป
ตามกฎหมาย คือ
(ก) ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นที
ชอบด้ วยกฎหมาย
(ข) กํ า หนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํา กับดูแลการบริ หาร
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่เรื องดังต่อไปนี #ซึงคณะกรรมการต้ อง
ได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ ได้ แก่ เรื องทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิมทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซือ# ขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัท หรื อการรับโอนกิจการ หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอืน การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับและการจ่ายบําเหน็จกรรมการ เป็ นต้ น
(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจํ
#
านวนหนึงตามทีเห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริหารโดยให้ มีอํานาจ
หน้ าทีควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามทีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจํานวนนี #ให้ แต่งตังกรรมการ
#
คนหนึงเป็ น
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบํ า เหน็ จ ตามที ที ประชุ ม คณะกรรมการกํ า หนด แต่ ทัง# นี ไ# ม่
กระทบกระเทื อ นถึ ง สิท ธิ ของกรรมการผู้นัน# ในอันทีจะได้ รั บค่า ตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื นตามข้ อ บัง คับนี #
ในฐานะกรรมการ
ข้ อ 33. ห้ า มมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่ว นสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํา กัดความรั บผิด
ในห้ า งหุ้นส่ว นจํ า กัดหรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัท อืนทีมีสภาพอย่า งเดีย วกันและเป็ นการแข่ งขัน กับกิ จ การของบริ ษัท
เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง#
ข้ อ 34. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชัก ช้ า หากมีส่วนได้ เสีย ในสัญญาทีทํา กับบริ ษัท หรื อถือหุ้น หรื อหุ้นกู้
เพิมขึนหรื
# อลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
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ข้ อ 35. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท
คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดชือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท พร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท
หมวดที 6. การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ #นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากนี # ให้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ ตามทีเห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้น คนหนึงหรื อ หลายคนซึงถื อ หุ้น รวมกันได้ ไ ม่ น้อ ยกว่ า ร้ อยละสิบ ของจํ า นวนหุ้นที จํ า หน่ ายได้ ทัง# หมด
จะเข้ า ชื อกันทํา หนัง สือขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ ไ ด้ แต่ต้ องระบุเรื อง
และเหตุผลในการทีขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี #คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ผู้ถือหุ้นทังหลาย
#
ซึงเข้ าชือกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามทีบังคับไว้ นนจะเรี
ั#
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี ในกรณีเช่นนี # ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง# ใดจํ านวนผู้ถือหุ้น
ซึงมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง# นันให้
# แก่บริษัท
ข้ อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่า เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
#
นของกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อ
ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
#
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมด
#
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง# ใดเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วม
ประชุม ไม่ค รบองค์ ประชุมตามที กํ า หนดไว้ หากว่ า การประชุมผู้ถื อหุ้นได้ เ รี ย กนัด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้ องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน# มิใช่เป็ นการประชุมทีผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง# หลังนี #ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชีข# าดหรื อลงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนันจะกระทํ
#
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียงเสมอ ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุม
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ออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชี #ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรืองทีทีประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
# มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื อง
ดังกล่าว เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
#
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มขี ้ อห้ าม
มติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี #
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหุ้นหนึงเป็ นเสียงหนึง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี #ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี #ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง# หมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึงเป็ นเสียงหนึง
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททังหมด
#
หรือบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื #อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
#
อบางส่วนทีสําคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับบริษัท
(ช) การเพิมทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ซ) การออกหุ้นกู้
(ฌ) การควบบริษัท
(ญ) การเลิกบริษัท
ข้ อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้ เมือผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ เมือมีการร้ องขอและทีประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับ
ข้ อ 41. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี #
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมเกียวกับการดําเนินกิจการในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
#
ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตังผู
# ้ ตรวจสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
ข้ อ 42. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานในที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที ประชุ ม หรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ถ้ าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีได้ ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 43. ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม (ถ้ ามี) และให้ การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทีประชุมจะมี
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มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมให้ เปลียนลําดับระเบียบวาระ
หมวดที 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 44. รอบบัญชีของบริษัทเริมต้ นในวันที 1 มกราคม และสิ #นสุดลงในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 45. บริ ษัทต้ องจัด ให้ มีก ารทํา และเก็ บรั กษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนัน# โดยจัดทํา
งบดุลและบัญชี กําไรขาดทุนอย่า งน้ อยครั ง# หนึงในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท และให้ คณะกรรมการ
นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ อ งจัด สรรกํา ไรสุทธิ ป ระจํ า ปี ส่ว นหนึงไว้ เ ป็ นทุน สํา รองไม่น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 5 ของกํ า ไรสุท ธิ ประจํ า ปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี #จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนทีกฎหมายกําหนด
ข้ อ 47. บริ ษัท จะจ่ า ยเงิ นปั นผลทัง# หมดหรื อ บางส่ว น โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ ใหม่ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น โดยความเห็นชอบของ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้ าบริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามทีจดทะเบียนไว้ หรือได้ จดทะเบียนเพิมทุนไว้ แล้ ว
ข้ อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ เป็ นครัง# คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรพอและ
สมควรทีจะทําเช่นนัน# และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกํา ไรส่วนทีเหลือจากการจ่า ยเงินปั นผลทีจ่า ยตามมติทีประชุมผู้ถื อหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล (ถ้ ามี) ให้ จัด สรรเป็ นเงินสํารองต่า ง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรื อจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ของบริษัทต่อไป
ข้ อ 49. การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีอาจเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าทีใด ๆ ของ
บริษัทไม่ได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ทีเกียวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สนิ และหนี #สินของ
บริษัท และมีหน้ าทีเข้ าร่วมและชี #แจงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครัง# ทีมีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไร
ขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมวดที 8. บทเพิมเติม
ข้ อ 52. ตราของบริษัทให้ ใช้ ดงั ทีประทับไว้ นี #
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ข้ อ 53. บรรดาระเบียบหรื อคําอนุมัติของทีประชุมผู้ถือหุ้นเกียวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรู ปใด ๆ ให้ แก่กรรมการ
ซึงได้ กําหนดหรืออนุมตั ิไว้ ก่อนวันทีข้ อบังคับนี #มีผลใช้ บงั คับ ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ ไขเปลียนแปลงเป็ น
อย่างอืน
ข้ อ 54. ในกรณีทบริ
ี ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการเกียวกับการได้ มา หรื อจําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายทีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใช้ บงั คับ
กับการทํารายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรืองนัน# ๆ ด้ วย
ข้ อ 55. ข้ อบังคับนี #ให้ เริมมีผลใช้ บงั คับตัง# แต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นชอบโดยได้ ลงมติถกู ต้ องตามกฎหมายเป็ น
ต้ นไป
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ได้ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคาํ ถามหรือต้ องการเสนอความเห็นหรือไม่
คุณศักดิAชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกําหนดข้ อบังคับของบริ ษัทให้ ผ้ ูสอบบัญชีอาจเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้ เป็ นสิงเหมาะสมทีผู้สอบบัญชีซงล่
ึ วงรู้ข้อมูลภายในบริษัท ควรกระทําได้ หรือไม่
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีการกําหนด
ห้ ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีถือหุ้นของบริษัท ทังนี
# #บริษัทได้ กําหนดระยะเวลาซื #อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) เพือไม่ให้
บุคคลซึงล่วงรู้ข้อมูลภายใน นําข้ อมูลดังกล่าวมาทําการซื #อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอืน
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติ
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริษัท
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง# หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ทัง# นี # โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการหรื อ
บุคคลทีได้ รับการมอบอํานาจจากคณะกรรมการ ดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ทีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอํานาจแก้ ไขเพิมเติมถ้ อยคําหรื อดํา เนินการใด ๆ เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
โดยในวาระนี #มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
# #น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี #
เห็นด้ วย
3,163,921,265 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
-
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วาระที 4 พิจารณาอนุ มัติล ดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิมเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่า อ้ างถึงมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2562 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลทีอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หลังจากการจ่ายหุ้นปั นผล บริษัทมีจํานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการ
จ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าวจํานวน 1,151 หุ้น และได้ ทําการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ทุนจดทะเบียน จํานวน 3,775,354,601 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 4.เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี #
ทุนจดทะเบียน 3,775,353,450 บาท (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมืนสามพันสีร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น 3,775,353,450 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมืนสามพันสีร้ อยห้ าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึงบาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,775,353,450 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมืนสามพันสีร้ อยห้ าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )
จากนันได้
# สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด มีคาํ ถามหรือต้ องการเสนอความเห็นหรือไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานทีประชุมจึงเสนอให้ ทีประชุมลงมติพิจารณา
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง# หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท
ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยในวาระนีม# ีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
รวมทังสิ
# #น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี #
เห็นด้ วย
3,163,921,109 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
156 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
วาระที 5 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรือแสดงความเห็นเพิมเติม โดยไม่มีการ
ลงมติ
คุณอนุชติ นิมติ รการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating หรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชี แ# จงต่อทีประชุมว่า การควบกิ จการระหว่า งธนาคารธนชาต จํ า กัด
(มหาชน) ซึงเป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท กับ ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน) เป็ นการควบรวมในธุ รกิ จธนาคาร
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จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ปั จจุบนั บริษัทเน้ นจัดหาเงินทุนโดยการออก
ตราสารหนี # และเงินทุนส่วนหนึงมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นเรื องการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating
ยังคงรอความชัดเจนเรืองผู้ถือหุ้นใหญ่ เพือประเมินอันดับเครดิต (Rating) อีกครัง#
คุณอนุชติ นิมติ รการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาลดการตังสํ
# ารองทัวไปอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า ปั จจุบันบริ ษัทอยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการตัง# สํารอง
ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 ซึงหากดําเนินการแล้ วเสร็จ บริษัทจะดําเนินการปรับเงินตังสํ
# ารองให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสมต่อไป
คุณอนุชติ นิมติ รการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีแนวโน้ มผลการดําเนินงานเป็ นอย่างไร และมีแผนการ
ขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จัดการ ชีแ# จงว่าต่อทีประชุมว่า เมือพิจารณา
จากผลการดําเนินรอบ 6 เดือนแรก บริษัทคาดว่าจะสามารถดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ ในปี 2562 ได้ นอกจากนี #
ในปั จจุบนั บริษัทยังได้ ขยายการให้ บริการสินเชือเช่าซื #อ/ลีสซิงในทรัพย์สนิ ประเภทอืน เช่น เรือ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ เป็ นต้ น
คุณประพาส บุญชืน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทมีสินเชือด้ อยคุณภาพ (NPL) เป็ นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณาสินเชือหรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีประชุม ชีแ# จงต่อทีประชุมว่า สินเชื อด้ อยคุณภาพ (NPL) อยู่ในระดับตํากว่าที
ประมาณการไว้ เนืองจากบริ ษัทมีการควบคุมคุณภาพสินเชืออย่างใกล้ ชิด ซึงไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชือใน
ปั จจุบนั
หลังจากตอบข้ อถามเป็ นทีเรียบร้ อยประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 15.30 น.
ขอแสดงความนับถือ
- วิ รัตน์ ชิ นประพิ นพร ลงชือ___________________________ประธานในที
ประชุม
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
- พลพีร์ ศักยภาพวิ ชานนท์ ลงชือ___________________________เลขานุการบริษัท
( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส

- วิ วรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ลงชือ___________________________ผู้บนั ทึกการประชุม
( นายวิวรรธน์ ก้ องยศกุลพัฒน์ )
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
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