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เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 67 ราย รวมจานวนหุ้น 127,453,065 หุ้น และผู้ถือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 1,030 ราย
รวมจานวนหุ้น 3,036,468,200 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,097 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น คิด เป็น
ร้อยละ 83.80 จากจานวนหุ้นที่ชาระมูลค่าทั้งหมดของบริษัท จานวน 3,775,353,450 หุ้น ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้น ที่จาหน่ายได้ ทั้งหมด ครบองค์ป ระชุม ตามข้อบั งคั บ ของบริษัท โดยมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพั ฒ น์ ผู้ช่ วย
เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท แนะนากรรมการ
รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล จานวน 8 ท่าน
จากทั้งหมด 11 ท่าน เนื่องจากคุณวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ คุณสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และ ดร.นารี บุญ ธีรวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ติดภาระกิจสาคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
จากนั้นได้แนะนา นายอาหมั ด นิยม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผู้สังเกตการณ์การรวมคะแนนเสียง และได้แนะนานายณมน
ณ พัทลุง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับ
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
โปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง
จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนา
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสี ยง ตามความประสงค์ ของท่ านผู้ถือ หุ้น บัน ทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติต ามวาระไว้แล้ว การออกเสีย ง
ลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน
ระหว่างรอการรวมคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย
ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุม
แต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่นาไมโครโฟนให้กับท่านผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลทุกครั้ง หรือ กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งคาถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผู้จดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้น
ท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทาการปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
จากนั้น ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
นายวิรัต น์ ชินประพิน พร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 เมื่ อวั นอั งคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่ งบริ ษั ทได้ น าส่ งรายงานการประชุ มดั งกล่ าวให้ ตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.90
0.10
-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทที่อาจจะขยายธุรกิจ
เพิ่มเติมในอนาคต และรองรับการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือ เช่น งานด้านบัญชี งานธุรการ เป็นต้น วัตถุประสงค์
ของบริษัทจึงควรมีความครอบคลุม เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
ต่อนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง
ในรายละเอียด
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมและ
ได้นาวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับวัตถุประสงค์
ข้ อ 22 เรื่ อ งการประกอบกิ จ การนายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย และข้ อ 23 เรื่ อ งการประกอบกิ จ การนายหน้ า ประกั น ชี วิ ต
นายทะเบียนแจ้งว่าบริษัทจาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ก่อน จึงจะนาใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต มาดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ดังนั้น จึงขอยกวัตถุประสงค์ข้อ 22-23 ตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมออก และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จานวน 15 ข้อ รวมถึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความ
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจานวน 34 ข้อ ดังนี้
(1) ประกอบกิ จ การ บริ ก าร ซ่ อ มแซม น าเข้ า ส่ ง ออก หรื อ ได้ ม าโดยวิ ธี อื่ น ขาย แลกเปลี่ ย น เช่ า ให้ เช่ า
ให้ เช่ า ช่ ว ง โอน และรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ ก ารเช่ า เช่ า ซื้ อ ให้ เช่ า ซื้ อ ขายฝาก รั บ ขายฝาก จ าน า รั บ จ าน า ซึ่ ง รถยนต์
ทุ ก ชนิ ด ยานพาหนะทุ ก ชนิ ด ทุ ก ประเภท เครื่ อ งจั ก รกล เครื่อ งยนต์ เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งทุ่ น แรง ตลอดจนชิ้ น ส่ ว น
อะไหล่ และอุปกรณ์ของทรัพย์สินดังกล่าว
(2) ประกอบกิ จ การสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษา ตรวจสอบ อั ด ฉี ด
พ่นน้ายากันสนิม สาหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย
ทุกประเภท
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจ การและธุรกิจ ทุกประเภท เว้น แต่ในธุรกิจประกัน ภัย การหา
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สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) ทาการจัดตั้งและดาเนินกิจการบ้านพัก หรือหอพัก หรือโรงแรมให้เช่า สาหรับนักทัศนาจร หรือผู้เดินทาง หรือ
นักเรียน หรือนักศึกษา หรือข้าราชการ หรือบุคคลอื่น ตลอดจนดาเนินกิจการนาเที่ ยว และทาการจัดรายการบันเทิงต่างๆ
เพื่อเก็บค่าผ่านประตู
(5) ท าการซื้ อ ขายเครื่ อ งเหล็ ก เครื่ อ งโลหะ เครื่ อ งอลู มิ เ นี ย ม เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งไฟฟ้ า
เครื่องอิเล็คตรอนนิค เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องทาความเย็น เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่อง
สุขภัณฑ์ เครื่องเรือน เครื่องประดับและตกแต่งบ้านอาคาร เครื่องก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนวัตถุเครื่องใช้ ในทางการ
ก่อสร้าง การเกษตร การอุตสาหกรรมทาเหมืองแร่
(6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วย
วิ ธี ก ารอื่ น โดยจะมี ห ลั ก ประกั น หรื อ ไม่ ก็ ต าม ตลอดจนค้ าประกั น หนี้ สิ น ทุ ก ประเภททั้ ง ในและนอกประเทศ
รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
(7) ท าการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น เช่ า ให้ เช่ า เช่ า ซื้ อ ให้ เช่ า ซื้ อ จ าน า รับ จ าน า จ านอง รับ จ านอง ขายฝาก
รับ ขายฝาก ซึ่ ง สั ง หาริม ทรั พ ย์ และอสั ง หาริม ทรัพ ย์ อาทิ เช่ น ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้า งและทรัพ ย์ สิ น ทุ ก ประเภททุ ก ชนิ ด
(ยกเว้นการกระทาอันเป็นเครดิตฟองซิเอร์)
(8) ทาการซื้อขาย แลกเปลี่ยน จานา รับจานา จานอง รับจานอง รับรองหรื อสลักหลังตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้น หรือ
ใบหุ้น หุ้นกู้ เบเด้นท์ ใบประกัน และตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ หรือหนังสือสาคัญในการค้าทุกประเภท รวมทั้งสัญญา
รับใช้หนี้สินหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้นการกระทาอันเป็นเครดิตฟองซิเอร์)
(9) รับ ซื้อ เช่า เช่ าซื้ อ และเข้าถื อ กรรมสิ ท ธิ์ หรือ ได้ ม าโดยวิธี อื่น ซึ่ งสั ม ปทานใบอนุ ญ าต เบเด้ น ท์ หรือ สิท ธิ
ใดๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
(10) ทาการจัดหาเงินจากเอกชนและสถาบันการเงินต่างๆ ภายในและนอกประเทศ เพื่อลงทุนแสวงผลประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และดาเนินพิธีการต่างๆ ที่จาเป็นเพื่อให้ได้เงินมาลงทุน
(11) ทาการแต่งตั้งตัวแทน จัดตั้งสาขา หรือสาขาย่อย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(12) จ่ายเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ และเข้าร่วมหรือสมทบกับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท
(13) เข้าเป็นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดอื่น ไม่ว่าห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจากัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม
(14) บริษัทจะออก และ/หรือ จาหน่ายหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้
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(15) ประกอบกิ จ การรับ เหมาก่ อ สร้า งอาคาร อาคารพาณิ ชย์ ที่ พั ก อาศั ย ถนน สะพาน เขื่อ น อุ โมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทางานโยธาทุกประเภท
(16) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจาหน่าย และออกหนังสือ
(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนาของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(18) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
(19) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กาหนด
ไว้ในวัตถุที่ประสงค์
(20) บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน
หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุ ญ าต หรือตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร
หรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกาหนดไว้โดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้
(21) นาเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ทาการขาย จาหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตรหุ้นกู้
หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(22) โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน ให้เช่า เช่าซื้อ
ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทุกประเภททุกชนิด
(23) ประกอบกิจการให้บริการรวบรวม จัดทา จัดหา บันทึกเก็บรักษา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ใช้ ให้ใช้
และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งข้อมูล ตัวเลข สถิติ คาสั่ง ข่าวสารและเอกสารทุกชนิด
(24) ประกอบกิจการให้คาปรึกษา แนะนา และดาเนินการด้านติดตามทวงถามหนี้สิน รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้สิน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
(25) ประกอบกิจการให้คาปรึกษา แนะนา และดาเนินการด้านการบริการลูกค้า รวมทั้งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการลูกค้า
(26) ประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารงานด้ า นศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Contact/Call Center) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ศู น ย์ บ ริก ารตอบ-รับ ข้ อ ซั ก ถาม รับ และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลและข่า วสารต่ างๆ ให้ ข้อ มู ลและข่ าวสารต่ างๆ รับ ข้ อ ร้อ งเรีย น
ประสานงานในการแก้ไขปัญหาอานวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รับ
มอบหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดั งกล่าวข้างต้น ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือ
โดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
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การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
(27) ประกอบกิ จการบริก ารด้ านต่ าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพั ฒ นาระบบงานต่ างๆ ระบบคอมพิ วเตอร์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการจัดการหรือบริหาร และงานธุรการ หรือ ปฏิบัติการต่างๆ
เป็นต้น
(28) ประกอบกิจการเพื่อการบริหาร หรือลงทุน หรือขายทรัพย์สิน และรับจ้างทาของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
(29) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้ หรือรับชาระเงิน เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และ
จัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
(30) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบารุงรักษาสินค้า ตกลงทาสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการ
ผลิต การขาย การซื้อ และการบารุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิดทุกประเภทและ
ทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซื้อการขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือชาระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลอื่น ๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์ก ร หรือบุคคลดังกล่าว ในการดาเนินการ
ประกอบธุรกรรมและสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่จาเป็น หรือสมควรและเกี่ยวข้องกับบริษัท
ซึ่งรวมถึงการให้การค้าประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือ ให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น
(31) ประกอบธุรกิจบริการรับชาระค่าสินค้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการต่างๆ ตลอดจนให้บริการ
ในการวางแผน และจัดวางรูปแบบในการให้บริการรับชาระดังกล่าว
(32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยการชาระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระหนี้ กาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน ธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยวิธี
ใดๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
(33) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและ
ให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ ทั่ วไปในการวางระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ บ ริก ารพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทาการบริหารห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต ประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ส่ง ออกสิ น ค้ า ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ บ ริ ก ารพั ฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับห้างสรรพสินค้าบนอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบการชาระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนา
ระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
(34) ประกันตัวผู้ต้องหา หรือจาเลย ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคล ที่รับทา
การงานให้กับบริษัท
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
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คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทขอยกเว้นการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน ชีวิต นั้น จะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจของบริษั ท
อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท หรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) และดาเนิ นการจดทะเบียนวัตถุป ระสงค์ ในการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย และนายหน้ าประกันชีวิต
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
และนายหน้าประกันชีวิตนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จากัด
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครั้งนี้ บริษัทมีแผนการดาเนิน
ธุรกิจในอนาคตอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครั้งนี้ ก็เพื่อ
รองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อบริษัทเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทสามารถจะดาเนินการได้
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกาหนดให้มีความครอบคลุมเพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อนายทะเบียน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุ ม และมี สิท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน อนุ มั ติ เพิ่ ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละแก้ ไขหนั ง สื อ บริค ณห์ สนธิข้ อ 3. ของบริษั ท ทั้ ง นี้
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามค าสั่ ง ของนายทะเบี ย น โดยในวาระนี้ มี ผู้ถื อ หุ้ น มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน รวมทั้ ง สิ้ น
3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
3,093,155,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.76
ไม่เห็นด้วย
70,765,338 เสียง คิดเป็นร้อยละ
2.24
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้นายพลพีร์
ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
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นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุม
และนาร่างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียนแล้ว ปรากฏว่านายทะเบียนมีความเห็นให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ถ้อยคาในร่างข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1. บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อของบริษัทจะใช้อักษรย่อว่า บมจ. นาหน้าแทนคาว่า “บริษัท” และ “จากัด (มหาชน)” ก็ได้
ข้อ 3. ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มิได้กล่าวไว้โดยจาเพาะเจาะจง เช่น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น
หมวดที่ 2. การออกหุน้
ข้อ 4. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันและต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า
หุ้นแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้
ตามกฎหมาย
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะต้องชาระด้วยเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชาระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ตัวเงิน ทั้งนี้เว้น แต่ ในกรณี ที่บ ริษัท ปรับ โครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่ อชาระแก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้
เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 6. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทาได้ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว
ยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคาขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วันนับ
แต่วันได้รับคาขอ
ข้อ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้งนี้กรรมการ
จะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่ อแทน
ก็ได้
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การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้น หรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการ
หรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือ โดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
บริ ษั ท จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบั ติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์
กาหนด
ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 9. ใบหุ้นฉบับใดชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเวนคืน
ใบหุ้นเดิม
ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐาน
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ทั้งสองกรณี บริษั ทจะออกใบหุ้ นใหม่ให้แ ก่ผู้ถื อหุ้ น ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยให้ ผู้ถื อหุ้ น ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจานาหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
10.1 บริษั ท อาจซื้ อ หุ้ น คื น จากผู้ ถื อหุ้ น ที่ อ อกเสี ย งไม่ เห็ น ด้ วยกั บ มติ ของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งอนุ มั ติ ก ารแก้ ไข
ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่
ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
10.2 บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้ ง นี้ หุ้ น ที่ บ ริ ษั ท ถื อ ไม่ นั บ เป็ น องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และไม่ มี สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซื้ อ หุ้ น คื น เพื่ อ บริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ 10.2 หากจ านวนวั น ที่ ซื้ อ คื น เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของ
ทุนชาระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงโดยจะต้องดาเนินการซื้อคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จานวนที่ซื้อ
คืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอานาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจะดาเนินการจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัท
ไม่สามารถจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน
ที่จาหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 11. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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หมวดที่ 3. การโอนหุน้
ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่
(1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
(2) การโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
รวมทั้ง
ก. นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติ บุคคลนั้นถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติ
บุคคล ซึ่งมีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และ/หรือ
ข. นิติบุคคลใดๆ ที่คนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นสมาชิกตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุน้ ส่วน หรือเป็นสมาชิกไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดก็ตาม และ/หรือ
ค. ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด หรือ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ที่ จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง มี หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การหรือ ผู้ จั ด การเป็ น
คนต่างด้าว
ข้อ 13. การโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อ ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน
การโอนหุ้น จะใช้ยันบริษัทและบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และ
การโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
บริ ษั ท จะลงทะเบี ย นการโอนหุ้ น ให้ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด แต่ ถ้ า การโอนหุ้ น นั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่มีผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ข้อ 14. ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 13. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องขอ
โดยมีพยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้อยหนึ่งคน และแนบใบหุ้นเดิมมาด้วย เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออก
ใบหุ้นใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15. ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้ผู้ใดมีสิทธิในหุ้นนั้ น ถ้าผู้นั้ นได้นาใบหุ้นพร้อมทั้ง หลักฐาน
ที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในหุ้นนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผู้นั้นเป็น
ผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 16. บริษัทมีสิทธิที่จะกาหนดแบบของเอกสาร รวมทั้งกาหนดวิธีการในการขอลงทะเบียนการโอนหุ้นตามข้อ 13. และ
การขอให้ออกใบหุ้นใหม่ตามข้อ 14. และข้อ 15. ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 17. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน
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ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ ผู้ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า ณ สานัก งานใหญ่ และสานัก งานสาขาทุ กแห่ง ไม่ น้อยกว่า
14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน
ข้อ 18. เพื่อกาหนดสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น บริษัทอาจงดรับ
ลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว
หมวดที่ 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์
ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5. คณะกรรมการ
ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ งนั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รับ การเลื อ กตั้ ง ในล าดั บ ถั ด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุม สามั ญ ประจ าปี ทุ ก ครั้งให้ ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อั ต รา โดยให้ ก รรมการที่ อ ยู่
ในต าแหน่ ง นานที่ สุ ด เป็ น ผู้ อ อกจากต าแหน่ ง ถ้ า จ านวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ได้ ก็ ใ ห้ อ อก
โดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 23. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งการออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 25. ภายใต้บังคับมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
ข้อ 26. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทาการต่อ
ในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงทั้งหมด
เท่านั้น
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลั ก ษณะอื่ น ตามข้ อ บั งคั บ หรือ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะพิ จ ารณา ซึ่ ง อาจก าหนดเป็ น จ านวนแน่ น อน
หรื อ วางเป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้ เป็ น คราวๆ ไป หรือ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ได้
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 29. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หลาย
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการ ไม่ อยู่ ในที่ ป ระชุ ม หรือ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ าไม่ มี รองประธานกรรมการ หรือ มี แต่ ไม่ สามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ ก รรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้น แต่ก รรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่อ งใด ไม่ มี สิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ 30. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ประธานกรรมการเป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง ให้ มี ก ารเรี ย กประชุ ม โดยส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ให้ ก รรมการล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุม
จะกระทาโดยวิธีอื่นหรือจะกาหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
กรรมการตั้ ง แต่ 2 คนขึ้ น ไปอาจร้อ งขอให้ ป ระชุ ม คณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นี้ ให้ ป ระธานกรรมการก าหนด
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคาร้องขอนั้น
ในกรณี ที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 31. การส่งหนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนด
ข้อ 32. คณะกรรมการบริษั ท มี อ านาจหน้ า ที่ ภ ายในขอบข่ ายดั งต่ อ ไปนี้ น อกเหนื อ จากอ านาจหน้ า ที่ โดยปกติ ทั่ ว ไป
ตามกฎหมาย คือ
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่
ชอบด้วยกฎหมาย
(ข) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษั ท ควบคุ มก ากับ ดูแ ลการบริห าร
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็นต้น
(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอานาจ
หน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการ คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก า หนด แต่ ทั้ ง นี้ ไม่
กระทบกระเทื อ นถึ งสิ ท ธิ ข องกรรมการผู้ นั้ น ในอั น ที่ จ ะได้ รับ ค่ า ตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ตามข้ อ บั งคั บ นี้
ในฐานะกรรมการ
ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด
ในห้างหุ้ นส่ วนจ ากัด หรือเป็ น กรรมการในบริษั ทอื่ นที่ มี สภาพอย่ างเดี ยวกั นและเป็ น การแข่งขัน กับ กิจ การของบริษั ท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 34. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญ ญาที่ ทากับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 35. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
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หมวดที่ 6. การประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ ถื อ หุ้ น คนหนึ่ ง หรือ หลายคนซึ่ งถื อ หุ้ น รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าร้อ ยละสิ บ ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด
จะเข้าชื่อ กันท าหนั งสือ ขอให้ คณะกรรมการเรีย กประชุม ผู้ถือ หุ้นเป็ นการประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ ได้ แต่ต้อ งระบุเรื่อ ง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ หากว่า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เรีย กนั ด เพราะผู้ ถื อ หุ้ น ร้อ งขอการประชุ ม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
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ดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ซ) การออกหุ้นกู้
(ฌ) การควบบริษัท
(ญ) การเลิกบริษัท
ข้อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับ
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 42. ให้ ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
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หมวดที่ 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 44. รอบบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 45. บริษั ทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยจัดท า
งบดุลและบัญ ชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญ ชีของบริษัท และให้ คณะกรรมการ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้ อ 46. บริษั ท ต้ อ งจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ว นหนึ่ ง ไว้ เป็ น ทุ น สารองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 47. บริษั ท จะจ่ า ยเงิน ปั น ผลทั้ งหมดหรือ บางส่ วน โดยออกเป็ น หุ้ น สามั ญ ใหม่ ให้ ผู้ถื อ หุ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ ถ้าบริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรพอและ
สมควรที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกาไรส่วนที่ เหลือจากการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายตามมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปัน ผล
ระหว่างกาล (ถ้ ามี ) ให้ จัดสรรเป็ น เงินสารองต่างๆ ได้ต ามแต่ คณะกรรมการจะเห็น สมควรหรือ จัดสรรเป็ นทุ น สารอง
ของบริษัทต่อไป
ข้อ 49. การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลู กจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ
บริษัทไม่ได้
ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของ
บริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มกี ารพิจารณางบดุล และบัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 8. บทเพิ่มเติม
ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ข้อ 53. บรรดาระเบียบหรือคาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกั บการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการ
ซึ่งได้กาหนดหรืออนุมัติไว้ก่อนวันที่ข้อบั งคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างอื่น
หน้าที่ 16

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ
กับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 55. ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบโดยได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นต้นไป
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การกาหนดข้อบังคับ ของบริษัทให้ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้ เป็นสิ่งเหมาะสมที่ผู้สอบบัญชีซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในบริษัท ควรกระทาได้หรือไม่
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีการกาหนด
ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) เพื่อไม่ให้
บุคคลซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รับการมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติ มถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่ อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
3,163,921,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการ
จ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจานวน 1,151 หุ้น และได้ทาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้
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ทุนจดทะเบียน 3,775,353,450 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 3,775,353,450 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
3,775,353,450 หุน้ (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุน้ ( - )
จากนั้นได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณา
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งสิ้น 3,163,921,265 หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
3,163,921,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
156 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการ
ลงมติ
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating หรือไม่
นายวิรัตน์ ชิน ประพิ น พร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ป ระชุมว่า การควบกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จากั ด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริษั ท กั บ ธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน) เป็ น การควบรวมในธุรกิ จ ธนาคาร
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ปัจจุบันบริษัทเน้นจัดหาเงินทุนโดยการออก
ตราสารหนี้ และเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นเรื่องการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating
ยังคงรอความชัดเจนเรื่องผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อประเมินอันดับเครดิต (Rating) อีกครั้ง
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาลดการตั้งสารองทั่วไปอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการตั้งสารอง
ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 ซึ่งหากดาเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดาเนินการปรับเงินตั้งสารองให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมต่อไป
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คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีแนวโน้มผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร และมีแผนการ
ขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจาก
ผลการดาเนินรอบ 6 เดือนแรก บริษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2562 ได้ นอกจากนี้
ในปัจจุบันบริษัทยังได้ขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่งในทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น เรือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น
คุณประพาส บุญชื่น ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณาสินเชื่อหรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพิ นพร ประธานที่ ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินเชื่อด้อยคุ ณภาพ (NPL) อยู่ในระดับต่ากว่าที่
ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใน
ปัจจุบัน
หลังจากตอบข้อถามเป็นที่เรียบร้อยประธานจึงกล่าวปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
- วิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ลงชื่อ___________________________ประธานในที
่ประชุม
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ

- พลพีร์ ศักยภาพวิ ชานนท์ ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัท
( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

- วิ วรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ลงชื่อ___________________________ผู้บันทึกการประชุม
( นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ )
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
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