แนวทางปฏิบัตสิ าหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เนื่ อ งจากการแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริษั ท มี ค วามห่ ว งใย
ต่ อ สถานการณ์ แ ละสุ ข ภาพของผู้ถื อ หุ้น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณามอบฉั น ทะแก่
กรรมการอิ ส ระแทนการเข้ า ร่ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง โดยส่งหนัง สื อมอบฉันทะที่ แสดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข ตามเอกสารแนบ 9) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือ เชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังฝ่ ายสานัก
กรรมการและธุรการองค์กร ตามที่อยูข่ องบริษัท ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ยงั คงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะตัง้ จุดคัดกรองตามแนวปฏิบตั ิของ
กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้า ห้อ งประชุม กรณี พ บผู้ท่ี มี ค วามเสี่ ย งต่อ การติ ด เชื ้อ
บริษั ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิส ระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง
นอกจากนี ้ บริษั ท จ าเป็ น ต้อ งจัด สถานที่ ป ระชุม ให้มี เว้น ระยะห่า งทางสัง คม (Social distancing)
ซึ่งจะทาให้ท่ีน่ งั ในห้องประชุมมีจานวนจากัดประมาณ 40 ที่น่ งั สาหรับที่น่ งั สารองอาจไม่ได้รบั ความสะดวก
มากนัก และหากมีผเู้ ดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็ นจานวนมาก อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครื่องดืม่
เพือ่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
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ร.079/2563
26 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง
เรียน

เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

ด้ว ยคณะกรรมการบริษั ท ราชธานี ลิส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) มี ม ติ จัด การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจ าปี 2563 ในวั น ศุ ก ร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารสิ น สาธรทาวเวอร์ ชั้ น 11
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทได้จัด การประชุม วิสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นาส่ง
สาเนารายงานการประชุม ดังกล่าวให้กับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่ ก ฎหมายก าหนด
เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ว รวมทั้ง ได้เผยแพร่ในเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท เพื่ อ ให้ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแล้ว รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ รับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ข้อ 41 ก าหนดให้ท่ี ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี พึ ง รับ ทราบรายงานของ
คณะกรรมการที่ แ สดงถึ ง กิ จ การของบริษั ท ในรอบปี ที่ ผ่า นมา รายละเอี ย ดได้เปิ ด เผยไว้ในรายงานประจ าปี 2562
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีแ้ ล้ว

หน้าที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
การลงมติ
วาระนีไ้ ม่มีการลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อ บัง คับ ของบริษั ท ข้อ 41 และ 45
ก าหนดให้บ ริษั ท ต้อ งมี ก ารจัด ท างบดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บัญ ชี ของบริษั ท เสนอต่อที่ ประชุม
สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยต้อ งจั ด ให้ผู้สอบบั ญ ชี ต รวจสอบงบการเงิ น ดังกล่ าวให้ แ ล้ว เสร็ จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนีส้ นิ รวม (บาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (บาท)
รายได้รวม (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
50,880,934,210
43,209,907,134
7,671,018,251*
4,238,150,015
1,963,564,460*
0.52*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
50,703,721,654
43,146,369,265
7,557,352,389
4,086,217,504
1,849,703,703
0.49

หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

หน้าที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 75,000,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 378,000,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล และตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 48 กาหนดให้ค ณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีกาไรพอและสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวถัดไป โดยบริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและ
การจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถื อหุน้ พิ จารณารับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
จานวนสองครัง้ ในอัตรารวมหุน้ ละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงาน
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่หนึ่ง จากผลประกอบการ
งวดหกเดื อนแรกของปี 2562 เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และได้จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ครัง้ ที่สอง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.16 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2562

ปี 2561

กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)
จานวนหุน้ ที่ชาระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
มูลค่าหุน้ ปั นผล (บาท/หุน้ )
มูลค่าเงินปั นผล (บาท/หุน้ )
รวมมูลค่าเงินปั นผลสุทธิตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

1,849,703,703
1,963,564,460*
3,775,353,450
0.32
0.32
1,208,113,104

1,640,754,904
1,640,707,432*
3,020,283,681
0.25
0.29
0.54
1,630,953,188

65.31

99.40

61.53

99.40

หมายเหตุ * ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
การลงมติ
วาระนีไ้ ม่มีการลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อ บังคับ ของบริษั ท ข้อ 22 ก าหนดให้
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นีก้ รรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จ จุบัน คณะกรรมการบริษั ท มี จ านวน 12 ท่ า น จึ ง มี ก รรมการที่ ต ้อ งออกตามวาระในการประชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยูใ่ นวาระนานที่สดุ ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี ้
1.นายวิรตั น์
ชินประพินพร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมูศ่ ิรเิ ลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562
แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทนซึ่ ง ได้พิ จ ารณากลั่น กรองตามความเหมาะสมของโครงสร้า งและองค์ป ระกอบโดยรวมของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู ้ ความสามารถ
ที่ เหมาะสมในการก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริษั ท และการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นช่ ว งการด ารงต าแหน่ง ที่ ผ่ า นมา
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายนามได้ดงั นี ้
1.นายวิรตั น์
ชินประพินพร
เป็ น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
เป็ น กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมูศ่ ิรเิ ลิศ
เป็ น กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
เป็ น กรรมการ
ประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2562 หัวข้อการกากับดูแลกิจการ
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ดย่อยในปี 2562 และพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมและสอดคล้อ งกับภาระหน้าที่ ของกรรมการที่ต ้องปฏิ บัติให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสีย
ในกลุม่ ต่างๆ ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุด ย่อ ย ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษั ท เป็ น ผู้พิ จารณาจัดสรรจ่ ายแก่ กรรมการ
ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ น ควรรายงานการจ่ ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษั ท และกรรมการชุด ย่อ ย
ในปี 2562 ให้ผู้ถือ หุ้น รับ ทราบ ดังรายละเอี ย ดที่ ป รากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัด การ เรื่อ ง
ค่าตอบแทนกรรมการ
การลงมติ
วาระนีไ้ ม่มีการลงมติจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
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7.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนด
ไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนพิ จ ารณากลั่น กรองก าหนดค่ าตอบแทนของกรรมการตาม
ความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและ
การเติ บ โตทางผลก าไรของบริษั ท ซึ่ง ค่า ตอบแทนของกรรมการบริษั ท และกรรมการชุด ย่อ ยสะท้อ นถึ งภาระหน้า ที่
และความรับผิดชอบ พร้อมทัง้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิ จารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษั ท
และกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อขอพิ จารณาอนุมัติ จากที่ ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2563
โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี ้
1.ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร (1)
สิทธิประโยชน์อื่น

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
รายเดือน
รายเดือน
(ต่อครั้ง : ท่าน)
(ต่อครั้ง : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
(ต่อเดือน : ท่าน)
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
- ไม่มี - ไม่มี -

หมายเหตุ (1) ค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริห าร ก าหนดจ่ า ยค่า เบี ย้ ประชุม เป็ น รายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่ ม าประชุ ม
(กรรมการบริหารที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทจะไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม)
2.ค่าตอบแทนเป็ น บ าเหน็ จ แก่ ก รรมการ ในอัต ราร้อยละ 0.5 ของเงิ น ปั น ผลที่ จ่ ายเป็ น เงิ น สดให้แ ก่ผู้ถื อ หุ้น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน 6,040,565.52 บาท
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รายการ
ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
6,040,565.52 บาท

ปี 2562 (ปี ที่ผ่านมา)
4,379,411.34 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่า ตอบแทนเป็ น บ าเหน็ จแก่ กรรมการ ในอัต ราร้อ ยละ 0.5 ของเงิ น ปั น ผลที่ จ่า ยเป็ น เงิ น สดให้แก่ ผู้ถื อหุ้น
สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน 6,040,565.52 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษั ทข้อ 41 กาหนดให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณากลั่น กรองภายใต้ก ฎระเบี ย บและข้อ ก าหนดของหน่ว ยงานก ากับ ดูแ ล
ที่ เกี่ ย วข้อ งแล้ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญ ชี จ าก บริษั ท สานัก งาน อี วาย จ ากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็ นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2560 - 2562)
2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5315
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยมีคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2563 รวมเป็ นเงิน 1,900,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา
ปี 2563
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,900,000
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
รวมเป็ นเงิน
1,900,000
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ปี 2562
(ปี ที่ผ่านมา)
1,700,000
ไม่มี
1,700,000

เพิ่มขึน้
(บาท)
200,000
200,000

เพิ่มขึน้
(ร้อยละ)
11.76
11.76

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผูส้ อบบัญชีตาม
รายชื่ อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัม พัน ธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษั ท /บริษั ทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 โดยประวัติผสู้ อบบัญชีที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตัง้
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทมีความจาเป็ นในการขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการระดมทุน ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิ นของบริษั ท และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อนามาใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนามาชาระเงินกูข้ องบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
ประเภท

หุ้น กู้ทุ ก ประเภท ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ถื อ ประเภทไม่ ด ้อ ยสิ ท ธิ ซึ่ ง อาจมี ห รื อ
ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ทงั้ นีข้ ึน้ อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ
จานวนเงินรวม ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผูล้ งทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ
เสนอขายต่อผูล้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทัง้ หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจ
แบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN
(Medium Term Notes Program) ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบีย้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ
อายุ
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ
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โดยให้ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น มอบอ านาจให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ บุ ค คลที่ ได้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ เป็ นผูก้ าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่
ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ ห้สาเร็จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงอานาจในการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย การเข้าทาและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสาร
หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและการยื่นคาขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุน้ กู้
คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562)
การลงมติ
วาระนี จ้ ะต้อ งได้รบั การอนุมัติ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่ น ้อ ยกว่า สามในสี่ ข องจ านวนเสีย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทมีความจาเป็ นในการระดมเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้าง
ทางการเงินให้อยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ถึ งสถานะทางการเงิ นที่ ม่ ัน คงแข็ งแกร่งของบริษั ท ในระยะยาว บริษั ท จึ งเสนอให้มี การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษั ท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,775,353,450 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,663,030,175 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมทัง้ สิน้ 1,887,676,725 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้
นอกจากนี ้ บริษัทต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน
5,663,030,175 บาท (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
5,663,030,175 หุน้ (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบห้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
5,663,030,175 หุน้ (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบห้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้ ( - )
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผูถ้ ื อหุน้ ตามสัดส่วน
การถื อหุน้ (Rights Offering) มี ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สูงสุดของบริษั ท ผูถ้ ื อหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการบริหารโครงสร้างทาง
การเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน ทัง้ ยังเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้
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และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ถึงสถานะทางการเงินที่ม่ นั คงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนของบริษั ท ตามรายละเอีย ดข้า งต้น (โปรดพิ จารณารายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ตามเอกสารแนบ 4
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))
การลงมติ
วาระนี จ้ ะต้อ งได้รบั การอนุมัติ ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่ น ้อ ยกว่า สามในสี่ ข องจ านวนเสีย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามที่บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 3,775,353,450 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุนจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่า
ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท ตามรายละเอี ย ดปรากฎในวาระที่ 10 ข้า งต้น บริษั ท จะด าเนิ น การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ราคาเสนอขาย หุน้ ละ 1.00 บาท กรณีที่มีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
2) ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้
(Oversubscription) แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุน้ เดิ มของบริษั ท ตามสัด ส่วนการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในครัง้ นี ก้ รณี ที่ มี หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั
การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก) ในกรณี ที่ มี หุ้น เหลื อ จากการจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณี ที่ มี หุ้น เหลื อ จากการจั ด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ทตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกมีจานวนน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
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(1) จัดสรรหุ้นที่ เหลือ ดังกล่าวตามสัด ส่วนการถื อหุ้นเดิ มของผูท้ ี่ จองซือ้ เกิ น กว่าสิทธิ แ ต่ละราย
โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ
จะได้เป็ นจ านวนหุน้ ที่ผู้ที่จ องซือ้ เกิ น กว่าสิท ธิ แต่ละรายมี สิท ธิ ที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณี ที่ มี
เศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณี ที่ยังมี หุน้ คงเหลือหลังจากการจัด สรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื อ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขอ้ (1)
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้
ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัด สรรตามวิธีขา้ งต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
เสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้
ผู้ถื อ หุ้น รายใด (รวมถึ ง บุค คลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ.2535 ของผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุด ที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้น
การทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลัก ษณะที่ เป็ น การฝ่ าฝื น ข้อ จ ากัด การถื อ หุ้น ของคนต่ า งด้า วตามที่ ร ะบุไว้ในข้อ บังคับ
ของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน
หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(Record Date) การกาหนดวัน เวลา จองซือ้ และชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ชาระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ซึ่งรวมถึ งการติ ด ต่อ และการยื่ น เอกสารต่ อ เจ้าหน้า ที่ ห รือ ตัวแทนข อง
หน่วยงานใดๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนการน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท เข้าจดทะเบี ย นเป็ น หลักทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ านวน 1,887,676,725 หุ้ น มู ลค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่ มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท
กรณีที่มีเศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ รวมถึงการมอบอานาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4))
การลงมติ
วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 แล้ว บริษัท
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม - ธั นวาคม 2562 แต่ ป รากฏว่ าเมื่ อพ้น ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ไม่มี ผู้ถื อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่ มเติ มเข้ามา อย่างไรก็ ตาม กรณี ผู้ถื อหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ ประชุ มพิ จารณา
ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า “เมื่อการประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ นควรให้เปิ ดวาระนี ไ้ ว้เพื่ อให้ผู้ถื อหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิ ดเห็ น
ในเรื่ อ งต่ า งๆ โดยไม่ มี ก ารลงมติ แต่ ห ากผู้ถื อ หุ้น ประสงค์จ ะเปิ ดการพิ จ ารณาและลงมติ จะต้อ งเข้า เงื่ อ นไขตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
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ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ราชธานี
ลสิ ซิ่ง จากับดถือ(มหาชน)
ขอแสดงความนั
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

( นายวิรตั น์ ชินประพินพร )
( นายวิประธานกรรมการ
รตั น์ ชินประพินพร )
หมายเหตุ : 1.ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี
2562 (แบบรู ปเล่ม) กรุ ณาแจ้งความประสงค์มายัง
ประธานกรรมการ
ส่วนงานนักลงทุ
เมล์ irthani@thani.co.th
หมายเหตุ
: 1.ผูนถ้ สัือมหุพัน้ นทีธ์่มทีคางอี
วามประสงค์
จะขอรับรายงานประจาปี 2562 (แบบรู ปเล่ม) กรุ ณาแจ้งความประสงค์มายัง
2.เพื
ประโยชน์
สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่
ส่วนงานนักลงทุ
นสั่อมให้พัทน่าธ์นได้
ทางอีรบั เมล์
irthani@thani.co.th
หากท่านมีคาถามที
่ตอ้ ทงการให้
ริษัทชีแ้ จงในประเด็
นของระเบีมยรวมทั
บวาระที
ง้ นีท้ สามารถส่
วงหน้
า ทาง
2.เพื่อให้
่านได้รบั บประโยชน์
สงู สุดจากการประชุ
ง้ เป็่นนาเสนอครั
การรักษาสิ
ธิประโยชน์งคขาถามล่
องท่านอย่
างเต็
มที่
อีเมล์ าirthani@thani.co.th
หรืบอริโทรสารหมายเลข
และ กรุ
ณาระบุชง้ ื่อนีที้ สามารถส่
่อยู่ เบอร์โงทรศั
พท์ ของผู
หุน้
หากท่
นมีคาถามที่ตอ้ งการให้
ษัทชีแ้ จงในประเด็0-2431-9088
นของระเบียบวาระที
่นาเสนอครั
คาถามล่
วงหน้ถ้ าือทาง
่อให้irthani@thani.co.th
บริษัทสามารถติดต่อหรื
กลัอบโทรสารหมายเลข
ได้
อีเพืเมล์
0-2431-9088 และ กรุ ณาระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผูถ้ ือหุน้
ษัทงดบริ
เพื่อให้บริษัท3.บริ
สามารถติ
ดต่กอารอาหารว่
กลับได้ างและเครือ่ งดื่ม เพื่อลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19
3.บริษัทงดบริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม เพื่อลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19
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[เอกสารแนบ 1]

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

[เอกสารแนบ 1]

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลาและสถานที่
ประชุร่ ม่วเมื
่อวันอังมคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธร
กรรมการที
มประชุ
ทาวเวอร์1.นายวิ
ถนนกรุรตังธนบุ
กรุงเทพมหานคร
น์ รี แขวงคลองต้
ชินประพินนพรไทร เขตคลองสาน
ประธานกรรมการ
/ กรรมการบริหาร
2.นายโกวิท
รุง่ วัฒนโสภณ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการที่ร่วมประชุม
3.นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
1.นายวิรตั น์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นายอนุวตั ิร ์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.นายโกวิท
รุง่ วัฒนโสภณ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
5.นายป้อมเพชร รสานนท์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
3.นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
6.ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.นายอนุวตั ิร ์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.นายป้อมเพชร รสานนท์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
8.นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6.ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุ7.นายสุ
การบริษวิทัทย์
8.นายวราวุ
วราภรณ์
สระ / จ้กรรมการตรวจสอบ
าหนดค่าตอบแทน
1.นายพลพีธร ์
ศักยภาพวิชานนท์ กรรมการอิ
ผูช้ ่วยกรรมการผู
ดั การอาวุโส / เลขานุ/ กรรมการสรรหาและก
การบริษัท
2.นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
1.นายพลพีร ์
ศัษกยภาพวิ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริ
ัทที่เข้าชร่วานนท์
มประชุผูมช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส / เลขานุการบริษัท
2.นายวิวรรธน์ ก้ณองยศกุ
ช้ ่วยเลขานุการบริษัท
1.นายณมน
พัทลุงลพัฒน์ ผูทนายความ
ทีที่ป่ปรึรึกกษากฎหมายของบริ
ที่เข้าร่วมมประชุม
ษากฎหมายอิสระทีษ่รว่ัทมประชุ
1.นายณมน
ทนายความ
1.นายอาหมัด ณ
นิยพัมทลุง
สานักงานกฎหมายธรรมปรีชา
ที่ป่ รึกษากฎหมายอิสระที่รว่ มประชุม
เริมการประชุม
1.นายอาหมัด นิยม
สานักงานกฎหมายธรรมปรีชา
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
มีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 67 ราย รวมจานวนหุน้ 127,453,065 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 1,030 ราย
เริ่มการประชุม
รวมจานวนหุน้ 3,036,468,200 หุน้ รวมจานวนผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ สิน้ 1,097 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ คิด เป็ น
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
ร้อยละ 83.80 จากจานวนหุน้ ที่ชาระมูลค่าทัง้ หมดของบริษัท จานวน 3,775,353,450 หุน้ ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจานวน
มีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 67 ราย รวมจานวนหุน้ 127,453,065 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 1,030 ราย
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ครบองค์ป ระชุม ตามข้อบังคับ ของบริษัท โดยมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒ น์ ผูช้ ่ วย
รวมจานวนหุน้ 3,036,468,200 หุน้ รวมจานวนผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ สิน้ 1,097 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ คิด เป็ น
เลขานุการบริษัท เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม และมอบหมายให้นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท แนะนากรรมการ
ร้อยละ 83.80 จากจานวนหุน้ ที่ชาระมูลค่าทัง้ หมดของบริษัท จานวน 3,775,353,450 หุน้ ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจานวน
รวมถึงชีแ้ จงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ครบองค์ป ระชุม ตามข้อบังคับ ของบริษัท โดยมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒ น์ ผูช้ ่ วย
เลขานุการบริษัท เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม และมอบหมายให้หน้
นายพลพี
าที่ 1 ร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท แนะนากรรมการ
รวมถึงชีแ้ จงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
หน้
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นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล จานวน 8 ท่าน
จากทัง้ หมด 11 ท่าน เนื่องจากคุณวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ คุณสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
และ ดร.นารี บุญ ธี รวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ติดภาระกิ จสาคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล จานวน 8 ท่าน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
จากทัง้ หมด 11 ท่าน เนื่องจากคุณวิลเลียม จอร์จ ซาอิด กรรมการ คุณสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
จากนัน้ ได้แนะนา นายอาหมัด นิยม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผูส้ งั เกตการณ์การรวมคะแนนเสียง และได้แนะนานายณมน
และ ดร.นารี บุญ ธี รวร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ติดภาระกิ จสาคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม
ณ พัทลุง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึง่ เข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
เลขานุการบริษัทได้ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ เรื่องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับ
จากนัน้ ได้แนะนา นายอาหมัด นิยม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผูส้ งั เกตการณ์การรวมคะแนนเสียง และได้แนะนานายณมน
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
ณ พัทลุง ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึง่ เข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง
เลขานุการบริษัทได้ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ เรื่องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับ
จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนน ทัง้ นีใ้ นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนา
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดไว้ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
โปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง
เข้าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนน ทัง้ นีใ้ นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนา
หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อ หุน้ บัน ทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติต ามวาระไว้แล้ว การออกเสีย ง
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
ลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน
เข้าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทได้นาคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ระหว่างรอการรวมคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย
หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ื อ หุน้ บัน ทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติต ามวาระไว้แล้ว การออกเสีย ง
ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็ นรายวาระไป
ลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน
นอกจากนีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุม
ระหว่างรอการรวมคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่นาไมโครโฟนให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาแจ้งชื่อและ
ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็ นรายวาระไป
นามสกุลทุกครัง้ หรือ กรุ ณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ คาถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้
นอกจากนีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุม
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผจู้ ดบันทึกการประชุมได้บนั ทึกรายงานการประชุมได้ถกู ต้อง และเพื่อเป็ นการไม่รบกวนผูถ้ ือหุน้
แต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีประเด็นสอบถาม โปรดยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่นาไมโครโฟนให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาแจ้งชื่อและ
ท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทาการปิ ดเสียงโทรศัพท์มือถือ
นามสกุลทุกครัง้ หรือ กรุ ณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ คาถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ แล้วโปรดยกมือ เพื่อให้
จากนัน้ ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและให้ผจู้ ดบันทึกการประชุมได้บนั ทึกรายงานการประชุมได้ถกู ต้อง และเพื่อเป็ นการไม่รบกวนผูถ้ ือหุน้
ท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ทาการปิ ดเสียงโทรศัพท์มือถือ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
จากนัน้ ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
นายวิรัต น์ ชินประพิน พร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ
ผู้ถื อ หุ้น่ 1 ประจ
าปี 2562
เมื่ อวันอังคารที่ 2 เมษายน
บริษั ทาปีได้น2562
าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
วาระที
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามัญผู2562
้ถอื หุซึ้น่งประจ
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อย รวมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
นายวิรัต น์ ชินประพิน พร ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญ
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 เมื่ อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริษั ทได้น าส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อย รวมทัง้ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมสอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
2562 โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน
ลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ดังนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หน้าที่ 2 รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
หน้
หน้าาทีที่ 15
่2

เห็นด้วย
3,160,853,565 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.90
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
3,067,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.10
เห็นด้วย
3,160,853,565 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.90
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
3,067,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.10
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทที่อาจจะขยายธุรกิจ
เพิ่มเติม่ 2ในอนาคต
และรองรั
ริกมารงานด้
านต่างๆแแก่
บริษไัทขหนั
ในเครื
นบัขญ้อชี3.งานธุ
รการษเป็ัทนต้น วัตถุประสงค์
วาระที
พิจารณาอนุ
มัติแบก้การให้
ไขเพิ่มบเติ
วัตถุประสงค์
ละแก้
งสืออเช่
บรินคงานด้
ณห์สานธิ
ของบริ
ของบริษัทจึงควรมีความครอบคลุม เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่า เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทที่อาจจะขยายธุรกิจ
ต่อนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
เพิ่มเติมในอนาคต และรองรับการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่บริษัทในเครือ เช่น งานด้านบัญชี งานธุรการ เป็ นต้น วัตถุประสงค์
บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ของบริษัทจึงควรมีความครอบคลุม เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
ในรายละเอียด
ต่อนายทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมและ
บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ได้นาวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม สาหรับวัตถุประสงค์
ในรายละเอียด
ข้อ 22 เรื่ อ งการประกอบกิ จ การนายหน้า ประกัน วิ น าศภั ย และข้อ 23 เรื่อ งการประกอบกิ จ การนายหน้า ประกั น ชี วิ ต
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุมและ
นายทะเบียนแจ้งว่าบริษัทจาเป็ นต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้นาวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม สาหรับวัตถุประสงค์
ก่อน จึงจะนาใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต มาดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติม
ข้อ 22 เรื่ อ งการประกอบกิ จ การนายหน้า ประกัน วิ น าศภั ย และข้อ 23 เรื่อ งการประกอบกิ จ การนายหน้า ประกั น ชี วิ ต
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ดังนัน้ จึงขอยกวัตถุประสงค์ขอ้ 22-23 ตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมออก และเสนอให้ที่ประชุม
นายทะเบียนแจ้งว่าบริษัทจาเป็ นต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จานวน 15 ข้อ รวมถึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ขอ้ ความ
ก่อน จึงจะนาใบอนุญาตประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต มาดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ดังนัน้ จึงขอยกวัตถุประสงค์ขอ้ 22-23 ตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุมออก และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จานวน 15 ข้อ รวมถึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ขอ้ ความ
“ข้อ 3. วัตถุปวัระสงค์
ของบริขษองบริ
ัท มีจษานวน
34 ข้อ34รายละเอี
ตถุประสงค์
ัทมีจานวน
ข้อ ดังนีย้ ดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(1) ประกอบกิ จ การ บริก าร ซ่ อ มแซม น าเข้า ส่ง ออก หรือ ได้ม าโดยวิ ธี อื่ น ขาย แลกเปลี่ ย น เช่ า ให้เช่ า
ถุประสงค์
ษัทมีจานวน
ให้เช่ า ช่ ววังตโอน
และรัขบองบริ
โอนกรรมสิ
ท ธิ ก34
ารเช่ข้อา ดัเช่งนีา ซื้ อ้ ให้เช่ า ซื อ้ ขายฝาก รับ ขายฝาก จ าน า รับ จ าน า ซึ่ ง รถยนต์
ทุก ชนิ ด ยานพาหนะทุก ชนิ ด ทุก ประเภท เครื่อ งจัก รกล เครื่อ งยนต์ เครื่อ งมื อ กล เครื่อ งทุ่น แรง ตลอดจนชิ ้น ส่ว น
(1) ประกอบกิ จ การ บริก าร ซ่ อ มแซม น าเข้า ส่ง ออก หรือ ได้ม าโดยวิ ธี อื่ น ขาย แลกเปลี่ ย น เช่ า ให้เช่ า
อะไหล่ และอุปกรณ์ของทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ให้เช่ า ช่ ว ง โอน และรับ โอนกรรมสิ ท ธิ ก ารเช่ า เช่ า ซื อ้ ให้เช่ า ซื อ้ ขายฝาก รับ ขายฝาก จ าน า รับ จ าน า ซึ่ ง รถยนต์
ทุก ชนิ ด ยานพาหนะทุ
ด ทุก ประเภท
เครื้า่อมังจั
่อ งยนต์บ ริเครื
่อ งมืออมแซม
กล เครืบ่อารุงทุง รั่ นกแรง
ตลอดจนชิ ้นอัส่ดวฉีนด
(2) ประกอบกิกจชนิ
การสถานี
บ ริก ารน
น เชืก รกล
้อ เพลิเครื
ง และให้
ก ารซ่
ษา ตรวจสอบ
อะไหล่
และอุ
ปกรณ์
องทรั
พย์สนิ ดังกล่าวกประเภท รวมทัง้ บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัย
พ่นนา้ ยากั
นสนิ
ม สขาหรั
บยานพาหนะทุ
ทุกประเภท
(2) ประกอบกิ จ การสถานี บ ริก ารน ้า มัน เชื ้อ เพลิ ง และให้บ ริก ารซ่ อ มแซม บ ารุ ง รัก ษา ตรวจสอบ อัด ฉี ด
พ่นนา้ ยากั(3)นสนิ
สาหรับายานพาหนะทุ
กประเภท
รวมทัจง้ การและธุ
บริการติดรตักิง้ จตรวจสอบ
ป้องกันนภัวิยนการหา
าศภัย
เป็ มนนายหน้
ตัวแทน ตัวแทนค้
าต่างในกิ
ทุกประเภทและแก้
เว้น แต่ไใขอุ
นธุปรกรณ์
กิ จประกั
ทุกประเภท
าที่ 3 รกิ จ ทุกประเภท เว้น แต่ในธุรกิ จประกัน ภัย การหา
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิหน้
จ การและธุ
หน้
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สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) ทาการจัดตัง้ และดาเนินกิจการบ้านพัก หรือหอพัก หรือโรงแรมให้เช่า สาหรับนักทัศนาจร หรือผูเ้ ดินทาง หรือ
สมาชิ
กทรัพย์หรือบุคคลอื่น ตลอดจนดาเนินกิจการนาเที่ ยว และทาการจัดรายการบันเทิงต่างๆ
นักเรียกนให้หรืสมาคม
อนักศึกและการค้
ษา หรือข้าาหลั
ราชการ
เพื่อเก็บค่าผ่านประตู
(4) ทาการจัดตัง้ และดาเนินกิจการบ้านพัก หรือหอพัก หรือโรงแรมให้เช่า สาหรับนักทัศนาจร หรือผูเ้ ดินทาง หรือ
นักเรียน หรื
ศึกษา หรื
อข้าราชการ
หรือกบุเครื
คคลอื
่น ตลอดจนด
าเนินมกิิ เจนีการน
าเที่ อยวงยนต์
และทเครื
าการจั
งต่างๆา
(5)อนัทกาการซื
้อ ขายเครื
่ อ งเหล็
่ อ งโลหะ
เครื่ อ งอลู
ย ม เครื
่ อ งจัดรายการบั
ก รกล เครืนเทิ
่ อ งไฟฟ้
เพื
านประตูค เครื่องมือสื่อสาร เครือ่ งมือใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครือ่ งทาความเย็น เครื่องทุน่ แรง ยานพาหนะ เครือ่ ง
เครื่อ่อเก็งอิบค่เล็าคผ่ตรอนนิ

สุขภัณฑ์ เครือ่ งเรือน เครือ่ งประดับและตกแต่งบ้านอาคาร เครือ่ งก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนวัตถุเครือ่ งใช้ ในทางการ
(5) ท าการซื ้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
ก่อสร้าง การเกษตร การอุตสาหกรรมทาเหมืองแร่
เครื่องอิเล็คตรอนนิค เครื่องมือสื่อสาร เครือ่ งมือใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครือ่ งทาความเย็น เครื่องทุน่ แรง ยานพาหนะ เครือ่ ง
สุขภัณฑ์ เครื
งบ้านอาคาร
งก่ออสถาบั
สร้าง นวัการเงิ
สดุก่อนสร้อืา่นง และให้
ตลอดจนวั
(6) อ่ กูงเรื
ย้ ืมอเงินนเครื
เบิอ่ กงประดั
เงินเกินบบัและตกแต่
ญชีจากธนาคาร
นิติบคุ เครื
คลอ่ หรื
กยู้ ืมตเงิถุนเครืหรือ่ องใช้
ให้เในทางการ
ครดิตด้วย
ก่วิอธสร้
าง การเกษตร
ต าม ตลอดจนค ้า ประกั น หนี ้สิ น ทุ ก ประเภททั้ ง ในและนอกประเทศ
ี ก ารอื
่ น โดยจะมีการอุ
ห ลัตกสาหกรรมท
ประกั น หรืาเหมื
อ ไม่ กอ็งแร่
รวมทัง้ การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลีย่ นมือได้อย่างอื่น
(6) กูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กยู้ ืมเงิน หรือให้เครดิตด้วย
วิ ธี ก ารอื่ น(7)โดยจะมี
ก ประกั
น หรื อ่ยไม่
้า ประกั
้ ง ในและนอกประเทศ
ท าการซืหอ้ ลัขาย
แลกเปลี
น เช่ก็ ตา าม
ให้เตลอดจนค
ช่ า เช่ า ซื อ้ ให้
เช่ า ซื อ้ น หนี
จ าน้สาิ นรัทุบกจประเภททั
าน า จ านอง
รับ จ านอง ขายฝาก
รวมทั
ง้ การรับซึออก
โอน มและสลั
หลังตั๋วเงิงนหาริ
หรืมอทรั
ตราสารที
่เปลีเช่ย่ นนมืทีอ่ ดได้
งอื่นก สร้า งและทรัพ ย์สิ น ทุก ประเภททุก ชนิ ด
รับ ขายฝาก
่ ง สัง หาริ
ทรัพ ย์กและอสั
พ ย์ อาทิ
ิ น อสิย่่งาปลู

(ยกเว้นการกระทาอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์)
(7) ท าการซื อ้ ขาย แลกเปลี่ย น เช่ า ให้เช่ า เช่ า ซื อ้ ให้เช่ า ซื อ้ จ าน า รับ จ าน า จ านอง รับ จ านอง ขายฝาก
รับ ขายฝาก
สัง หาริอ้ มขาย
ทรัพแลกเปลี
ย์ และอสั
เช่ น รัทีบ่ ดจิ นานอง
สิ่ง ปลู
สร้า งและทรั
พ ย์งตัส๋ วิ นเงิทุนก ประเภททุ
(8) ซึท่ งาการซื
่ยน งจหาริ
านามรัทรั
บจพานย์ าอาทิ
จานอง
รับกรองหรื
อสลักหลั
พันธบัตร หุกน้ ชนิหรืดอ
(ยกเว้
นเครดินตฟองซิ
เอร์) ่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ หรือหนังสือสาคัญในการค้าทุกประเภท รวมทัง้ สัญญา
ใบหุน้ นหุการกระท
น้ กู้ เบเด้าอั
นท์นเป็
ใบประกั
และตราสารที
รับใช้หนีส้ นิ หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้นการกระทาอันเป็ นเครดิตฟองซิเอร์)
(8) ทาการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน จานา รับจานา จานอง รับจานอง รับรองหรื อสลักหลังตั๋วเงิน พันธบัตร หุน้ หรือ
ใบหุน้ หุน้ (9)
กู้ เบเด้
่เปลี่ยทนมืธิ์ อหรืได้ออได้
ื่น ๆม าโดยวิ
หรือหนัธงี อสืื่นอซึส่งาคั
ในการค้าทุกญประเภท
ง้ สัญ
รับ ซืนอ้ ท์เช่ใบประกั
า เช่ าซืนอ้ และตราสารที
และเข้าถื อ กรรมสิ
สัมญปทานใบอนุ
าต เบเด้รวมทั
น ท์ หรื
อ สิญา
ท ธิ
รัใดๆ
บใช้ทุหกนีประเภท
ส้ นิ หรือหลั
ทรัพย์ประเภทอื่น (ยกเว้นเพืการกระท
าอัแนก่เป็กนิจเครดิ
ตฟองซิษเัทอร์)
ทัง้ กภายในและนอกประเทศ
่อประโยชน์
การของบริ

์ หรือ ได้
(9)
อ้ เช่าดหาเงิ
เช่ าซืนอ้ จากเอกชนและสถาบั
และเข้าถื อ กรรมสิทนธิการเงิ
ธี อื่น ซึ่งสัม ปทานใบอนุ
าตนเบเด้
น ท์ หรือ สิท ธิ
(10)รับทซืาการจั
นต่มาาโดยวิ
งๆ ภายในและนอกประเทศ
เพื่อญลงทุ
แสวงผลประโยชน์
ใดๆ
ภายในและนอกประเทศ
ษัท น
ตามวัทุตกถุประเภท
ประสงค์ทัขง้ องบริ
ษัท และดาเนินพิธีกเพื
ารต่่อประโยชน์
างๆ ที่จาเป็แก่นกเพืิจการของบริ
่อให้ได้เงินมาลงทุ
(10)
การเงินอยต่าทังๆ
ภายในและนอกประเทศ เพื่อลงทุนแสวงผลประโยชน์
(11) ทาการจั
าการแต่ดหาเงิ
งตัง้ ตันวจากเอกชนและสถาบั
แทน จัดตัง้ สาขา หรือนสาขาย่
ง้ ภายในและภายนอกประเทศ
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และดาเนินพิธีการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ได้เงินมาลงทุน
(12) จ่ายเงินลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ และเข้าร่วมหรือสมทบกับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท (11) ทาการแต่งตัง้ ตัวแทน จัดตัง้ สาขา หรือสาขาย่อย ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
(12)
เพื่อากัหาผลประโยชน์
และเข้
อสมทบกั
นิติบษุคัทคลอื
(13) จ่เข้าายเงิ
เป็ นหุลงทุ
น้ ส่นวนจ
ดความรับผิดในห้
างหุาน้ ร่ส่ววมหรื
นจากั
ด หรือเป็บบุนคผูคลหรื
ถ้ ือหุน้ อในบริ
จากั่นดใด
อื่นเพืไม่่อวประโยชน์
่าห้างหุน้ ส่ขวองน
บริ
ัท ษัทจากัดนัน้ จะมีวตั ถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม
หรืษอบริ
(13)
หุน้ ส่วนจ
ากัดความรั
บผิายหุ
ดในห้
างหุน้ ส่วนจ
ากัาดมูลหรืค่อาของหุ
เป็ นผูนถ้ ือทีหุ่ตนง้ั ไว้
ในบริ
(14) เข้
บริาษเป็ัทนจะออก
และ/หรื
อ จาหน่
น้ โดยราคาสู
งกว่
ก็ได้ษัทจากัดอื่น ไม่ว่าห้างหุน้ ส่วน
หรือบริษัทจากัดนัน้ จะมีวตั ถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม
หน้าทีง่ กว่
4 ามูลค่าของหุน้ ที่ตงั้ ไว้ก็ได้
(14) บริษัทจะออก และ/หรือ จาหน่ายหุน้ โดยราคาสู
หน้
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(15) ประกอบกิ จ การรับ เหมาก่ อ สร้า งอาคาร อาคารพาณิ ชย์ ที่ พัก อาศัย ถนน สะพาน เขื่อ น อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทัง้ รับทางานโยธาทุกประเภท
(15)
การรับ เหมาก่
ชย์ าทีย่ พและออกหนั
ัก อาศัย ถนน
(16) ประกอบกิ
ประกอบกิจจการโรงพิ
มพ์ รับอพิสร้
มพ์าหงอาคาร
นังสือ พิมอาคารพาณิ
พ์หนังสือจาหน่
งสือสะพาน เขื่อ น อุโมงค์ และ
งานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทัง้ รับทางานโยธาทุกประเภท
(17) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทัง้ ทางบก ทางนา้ ทางอากาศ ทัง้ ภายในประเทศ
ประกอบกิ
จการโรงพิ
มพ์ าของออกจากท่
รับพิมพ์หนังสือ าพิเรืมอพ์ตามพิ
หนังสืธอีศจลุ าหน่
ายและการจั
และออกหนั
งสือ
และระหว่(16)
างประเทศ
รวมทั
ง้ รับบริการน
กากร
ดระวางการขนส่
งทุกชนิด
(17)
การขนส่
งและขนถ่าย่ ยสิ
าและคนโดยสาร
า้ ทางอากาศ ทัง้ ภายในประเทศ
(18) ประกอบกิจการซื
อ้ ขายแลกเปลี
นเงินนค้ตราต่
างประเทศ (เมืทัง้่อทางบก
ได้รบั อนุทางน
ญาตจากกระทรวงการคลั
งแล้ว)
และระหว่างประเทศ รวมทัง้ รับบริการนาของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุ กากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(19) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจาหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศซึง่ สินค้าตามที่กาหนด
ประกอบกิจการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
ไว้ในวัตถุ(18)
ที่ประสงค์
(19)
่งเข้ากมาจ
ายในประเทศ
ออกไปจ
าหน่ทาธิยยั
าตามที่กตัาหนด
(20) ประกอบกิ
บริษัทมีสิทจธิการสั
ออกหลั
ทรัพาหน่
ย์ประเภทหุ
น้ หุน้ กูและส่
้ ใบสงาคั
ญ แสดงสิ
ที่จงต่ะซืางประเทศซึ
อ้ หลักทรัพง่ ย์สิทนุกค้ประเภท
๋ วเงิน
ไว้
ระสงค์
หลัในวั
กทรัตถุพทย์ี่ปหรื
อตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเช่นใดตามที่ได้รบั อนุ ญ าต หรือตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ หรือบุคคลใดๆ ทัง้ นีโ้ ดยมีราคาตามมูลค่าของตราสาร
(20) บริษัทมีสิทธิ ออกหลักทรัพย์ประเภทหุน้ หุน้ กู้ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน
หรือหลักทรัพย์ที่ตงั้ หรือกาหนดไว้โดยการให้สว่ นลดหรือในราคาที่สงู กว่าก็ได้
หลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใด ไม่ว่าจะมีลกั ษณะเช่นใดตามที่ได้รบั อนุ ญ าต หรือตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยหลั(21)
กทรัพนาเงิ
ย์และตลาดหลั
พย์ เพืน่อซืเสนอขายแก่
คคลใดๆ
ทัง้ นีโ้กดยมี
ของตราสาร
นทุนของบริษกทรั
ัทไปลงทุ
อ้ หุน้ พันธบัตผรถู้ ือหุหุน้ น้ กู้ หรื
หน่อวบุยลงทุ
น และหลั
ทรัพรย์าคาตามมู
อื่นของบริลษค่ัทาใดๆ
ซึง่ จัดตัง้
หรื
ทรัพย์ที่ตงั้ หรืตอกสาหกรรมหรื
าหนดไว้โดยการให้
สว่ ่นนลดหรื
อในราคาที
าก็อไซืด้อ้ กลับคืนมาซึง่ หลักทรัพย์ หุน้ พันธบัตรหุน้ กู้
ขึน้ อเพืหลั่อกประกอบการอุ
อกิจการอื
ทาการขาย
จาหน่่สางู กว่
ย หรื
หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านัน้ เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(21) นาเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้ หุน้ พันธบัตร หุน้ กู้ หน่วยลงทุน และหลัก ทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ เพื่อประกอบการอุ
สาหกรรมหรื
จการอื
่น ทาการขาย
าหน่
หรือซือ้บกลั
บคืการกู
นมาซึย้ ง่ ืมหลั
(22) โอน รับตโอนสิ
ทธิเรียกร้อกิองที
่เกิดจากการจ
าหน่าจยสิ
นค้าายการให้
ริการ
เงินกทรั
ให้พเช่ย์าหุเช่น้ าพัซืนอ้ ธบัตรหุน้ กู้
หน่
กทรัพงหาริ
ย์อื่นมเช่ทรันพว่าย์นัและทรั
น้ เว้นแต่
ธนาคาร กธุชนิ
รกิจดเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ซึง่ สัวงยลงทุ
หาริมนทรัและหลั
พย์และอสั
พย์ใสนธุนิ ทุรกิกจประเภททุ

(22) ประกอบกิ
โอน รับโอนสิ
ทธิเรียบกร้
งที่เกิดจากการจ
ายสิบันนค้ทึากการให้
ริการ
้ ืมเงิน ให้่ยเนช่าเช่เช่า าให้ซือเ้ ช่า ใช้ ให้ใช้
(23)
จการให้
ริกอารรวบรวม
จัดทาาหน่
จัดหา
เก็บรักบษา
ซือ้ การกู
ขาย ยแลกเปลี
ซึและจั
ง่ สังหาริ
มทรัโดยประการอื
พย์และอสังหาริ
พย์ตสิ นิ คทุาสัก่งประเภททุ
กชนิด
ดการ
่น ซึงม่ ข้ทรั
อมูพลย์ ตัและทรั
วเลข สถิ
ข่าวสารและเอกสารทุ
กชนิด
(23)
การรวบรวม
จัดาทและด
า จัดหา
ทึกเก็าบนติ
รักดษา
ซือ้ ขาย แลกเปลี
น เช่าง้ ธุให้รกรรมต่
เช่า ใช้าให้
(24) ประกอบกิ
ประกอบกิจจการให้
การให้บคริาปรึ
กษา แนะน
าเนิบันนการด้
ตามทวงถามหนี
ส้ ิน่ยรวมทั
งๆใช้ที่
และจั
่น ซึส้ ง่ นิ ข้อเมืมู่อลได้ตัรวบั เลข
ติ คาสั่ง ข่วายงานที
วสารและเอกสารทุ
เกี่ยวข้ดอการ
งกับโดยประการอื
การทวงถามหนี
อนุสถิ
ญาตจากหน่
่เกี่ยวข้องแล้กวชนิด
(24)
าปรึกกษา
ษาแนะน
แนะนาาและด
และดาเนิ
าเนินนการด้
การด้านการบริ
านติดตามทวงถามหนี
ง้ ธุารงๆ
กรรมต่
งๆอทีง่
(25) ประกอบกิจการให้คาปรึ
การลูกค้า รวมทัส้ งิน้ ธุรรวมทั
กรรมต่
ที่เกี่ยาวข้
เกี
วข้องกักบารลู
การทวงถามหนี
ส้ นิ เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
กับ่ยการบริ
กค้า
(25)
าปรึ้ใกห้ษา
า และด
านการบริ
รวมทัง้ ธุรกรรมต่
างๆ ที่เซึกี่ งยได้
วข้แอก่ง
(26) ประกอบกิ
ประกอบธุจการให้
ร กิ จ เป็คนผู
บ ริ กแนะน
ารงานด้
า นศูาเนินนย์การด้
บ ริ ก ารลู
ก ค้า สักมารลู
พั นกธ์ค้า(Contact/Call
Center)
กัศูบนการบริ
ารลูกค้า บ ข้อ ซัก ถาม รับ และจัด เก็ บ ข้อ มูลและข่า วสารต่ างๆ ให้ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ รับ ข้อ ร้อ งเรีย น
ย์บ ริกการตอบ-รั
ประสานงานในการแก้ไขปั ญหาอานวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รบั
(26) ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู้ใ ห้บ ริ ก ารงานด้า นศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า สัม พั น ธ์ (Contact/Call Center) ซึ่ ง ได้แ ก่
มอบหมายหรือเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือ
ศูน ย์บ ริก ารตอบ-รับ ข้อ ซัก ถาม รับ และจัด เก็ บ ข้อ มูลและข่า วสารต่ างๆ ให้ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ รับ ข้อ ร้อ งเรีย น
โดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริการที่เกี่ ยวข้องหรือเกี่ ยวเนื่องกับ
ประสานงานในการแก้ไขปั ญหาอานวยความสะดวกในการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่จะได้รบั
มอบหมายหรือเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้หน้
างต้าทีน่ 5ไม่ว่าโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือ
โดยประการอื่นใด ตลอดจนการให้บริการส่งเสริมการขายผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริการที่เกี่ ยวข้องหรือเกี่ ยวเนื่องกับ
หน้
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การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management)
(27) ประกอบกิ จการบริก ารด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒ นาระบบงานต่างๆ ระบบคอมพิ วเตอร์
การบริ
หารงานลูแกละสารสนเทศ
ค้าสัมพันธ์ (Customer
Management)
งานเทคโนโลยี
งานบัญชี Relation
งานสนับสนุ
น งานการจัดการหรือบริหาร และงานธุรการ หรือ ปฏิบตั ิการต่างๆ
เป็ นต้น
(27) ประกอบกิ จการบริก ารด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒ นาระบบงานต่างๆ ระบบคอมพิ วเตอร์
งานเทคโนโลยี
ละสารสนเทศ
งานบั
ญชี งานสนั
น นงานการจั
ดการหรื
หารบและงานธุ
รการ หรืตอถุปฏิ
บตั ิการต่
างๆ
(28) แประกอบกิ
จการเพื
่อการบริ
หาร หรืบอสนุ
ลงทุ
หรือขายทรั
พย์สอินบริ
และรั
จ้างทาของตามวั
ประสงค์
ทงั้ หมด
เป็
ให้นแต้ก่นบุคคล คณะบุคคล นิติบคุ คล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
(28)
การบริ
หรือลงทุ
น หรื
อขายทรั
ิน และรั
ถุประสงค์ทงั้ หมด
(29) ประกอบกิ
ประกอบธุจรกิการเพื
จบริก่อารรั
บเป็ หนาร
ตัวแทนเรี
ยกเก็
บหนี
้ หรือรัพบย์ชสาระเงิ
น เป็บนจ้าผูงท
จ้ ดั าของตามวั
การและดูแตลผลประโยชน์
และ
ให้
ก่ บุคคล
จัดแการทรั
พย์สคณะบุ
นิ ให้บคคุ คล
คลอืนิ่นติบคุ คล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
(29)
จบริบกประกั
ารรับเป็
นตัวแทนเรี
ยกเก็บหนี
อรับนชาระเงิ
น เป็ นาสัผูญ
จ้ ดั ญาเพื
การและดู
แลผลประโยชน์
(30) ประกอบธุ
ประกอบกิรจกิการรั
นการซ่
อมแซมและบ
ารุ ง้ รัหรื
กษาสิ
ค้า ตกลงท
่อการส่
งเสริมและเพิ่มและ
การ
จัผลิดการทรั
พย์สนิการซื
ให้บอ้ คุ คลอื
่น ารุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทกุ ชนิดทุกประเภทและ
ต การขาย
และการบ

ทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซือ้ การขาย ให้เช่า เช่าซือ้ หรือชาระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทาง
(30) ประกอบกิจการรับประกันการซ่อมแซมและบารุ งรักษาสินค้า ตกลงทาสัญญาเพื่อการส่งเสริมและเพิ่มการ
การเงินแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลอื่น ๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์ก ร หรือบุคคลดังกล่าว ในการดาเนินการ
ผลิต การขาย การซือ้ และการบารุงซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทกุ ชนิดทุกประเภทและ
ประกอบธุรกรรมและสิง่ หนึ่งสิง่ ใด หรือทัง้ หมดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่จาเป็ น หรือสมควรและเกี่ยวข้องกับบริษัท
ทุกอย่าง ไม่ว่าโดยการซือ้ การขาย ให้เช่า เช่าซือ้ หรือชาระราคาตามวิธีที่ตกลงกัน หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทาง
ซึง่ รวมถึงการให้การคา้ ประกัน หรือให้หลักประกัน หรือการให้เงินทุน หรือ ให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น
การเงินแก่บริษัทองค์กร หรือบุคคลอื่น ๆ หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทองค์ก ร หรือบุคคลดังกล่าว ในการดาเนินการ
ประกอบธุ(31)
รกรรมและสิ
ง่ หนึ
ง่ ใดการรั
หรืบอทัชาระค่
ง้ หมดที
น ในลักษณะที
น งหรื
สมควรและเกี
่ยวข้องกับบริ
ัท
ประกอบธุ
รกิ่งจสิบริ
าสิ่กนล่ค้าาวมาข้
ค่าบริากงต้ารสาธารณู
ปโภค่จาเป็
รวมถึ
ค่าอบริ
การต่างๆ ตลอดจนให้
บริษการ
ซึในการวางแผน
ง่ รวมถึงการให้และจั
การคาด้ ประกั
หรือให้หลักประกั
งินาทุวน หรือ ให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่น
วางรูปนแบบในการให้
บริกนารรัหรืบอชการให้
าระดังเกล่
(31)
ารรับบปัชจาระค่
าสินาระเงิ
ค้า ค่นาบริ
ารสาธารณู
ปโภค
รวมถึางประเทศเพื
งค่าบริการต่่อาชงๆาระหนี
ตลอดจนให้
บริตกรา
าร
(32) ประกอบธุรกิจบริ
เกี่ยกวกั
จัยการช
ต่ากงประเทศ
โอนเงิ
นตราต่
้ กาหนดอั
ในการวางแผน
และจัดอ้ วางรู
ปแบบในการให้
บริการรั
บชาระดังวกล่
าว เล็กทรอนิกส์ หรือจัดการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นด้วยวิธี
แลกเปลีย่ น ธุรกรรมซื
ขายแลกเปลี
ย่ นเงินตราต่
างประเทศด้
ยระบบอิ
ใดๆ เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
(32) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปั จจัยการชาระเงินต่างประเทศ โอนเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระหนี ้ กาหนดอัตรา
แลกเปลีย่ (33)
น ธุรกรรมซื
อ้ ขายแลกเปลี
วยระบบอิ
กส์นเตอร์
หรือจัเดน็การซื
วยวิธี
ประกอบธุ
รกิจพาณิชย่ ย์นเงิ
อิเล็นกตราต่
ทรอนิากงประเทศด้
ส์ ให้บริการค้
นคว้าข้เล็อกมูทรอนิ
ลทางอิ
ต ให้บอ้ ขายแลกเปลี
ริการเป็ นที่ปยรึ่ กนด้
ษาและ
ใดๆ
่ยวกับาแก่
เงินตราต่
างประเทศ เมืรกิ่อจได้ทัร่ วบั ไปในการวางระบบพาณิ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกีช่ยย์วข้
ว ก ส์ ให้บ ริก ารพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
ให้คเกี
าแนะน
ผู้ป ระกอบการธุ
อิ เอล็งแล้
ก ทรอนิ

อิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทาการบริหารห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทาง
(33) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้บริการเป็ นที่ปรึกษาและ
อิ น เตอร์เน็ ต ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู้ส่ง ออกสิ น ค้า ผ่า นระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้บ ริก ารพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
ให้ค าแนะน าแก่ ผู้ป ระกอบการธุรกิ จ ทั่วไปในการวางระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้บ ริก ารพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับห้างสรรพสินค้าบนอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบการชาระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส์ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและจัดทาการบริหารห้างสรรพสินค้าบนระบบออนไลน์ทาง
ระบบการซือ้ ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
อิ น เตอร์เน็ ต ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู้ส่ง ออกสิ น ค้า ผ่า นระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ให้บ ริก ารพัฒ นาระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ(34)
กส์ ประกั
สาหรับนห้ตัวาผูงสรรพสิ
ค้าอบนอิ
นเตอร์
นาระบบการช
าระเงิ
ฒนาระบบการขนส่
สินอค้บุาคและพั
ต้ อ้ งหานหรื
จาเลย
ซึง่ เป็เน็นตหรืพัอฒเคยเป็
น กรรมการ
พนันกพังาน
ลูกจ้าง ที่ปรึกษางหรื
คล ที่รฒบั นา
ทา
ระบบการซื
การงานให้กอ้ บั ขายสิ
บริษนัทค้าทางอินเตอร์เน็ต
(34) ประกันตัวผูต้ อ้ งหา หรือจาเลย ซึง่ เป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคล ที่รบั ทา
จากนัน้ กบั ประธานที
การงานให้
บริษัท ่ประชุมสอบถามว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
หน้าที่ 6
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
หน้
หน้าาทีที่ 19
่6

คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ ือหุน้ สอบถามว่า การที่บริษัทขอยกเว้นการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
การประกอบธุรกิ จ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน ชี วิต นัน้ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิ จของบริษั ท
อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท หรือไม่
คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ ือหุน้ สอบถามว่า การที่บริษัทขอยกเว้นการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด เป็ น
การประกอบธุรกิ จ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกัน ชี วิต นัน้ จะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิ จของบริษั ท
บริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รบั ใบอนุญ าตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท หรือไม่
(คปภ.) และดาเนิ นการจดทะเบียนวัตถุป ระสงค์ในการประกอบธุรกิ จนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชี วิต
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด เป็ น
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ การที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
บริษัทย่อยของบริษัท ที่ได้รบั ใบอนุญ าตประกอบกิจการจากคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
และนายหน้าประกันชีวิตนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
(คปภ.) และดาเนิ นการจดทะเบียนวัตถุป ระสงค์ในการประกอบธุรกิ จนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชี วิต
คุณอนุ ชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครัง้ นี ้ บริษัทมีแผนการดาเนิน
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ การที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
ธุรกิจในอนาคตอย่างไร
และนายหน้าประกันชีวิตนัน้ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรคเกอร์ จากัด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครัง้ นี ้ ก็เพื่อ
คุณอนุ ชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครัง้ นี ้ บริษัทมีแผนการดาเนิน
รองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อบริษัทเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทสามารถจะดาเนินการได้
ธุรกิจในอนาคตอย่างไร
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกาหนดให้มีความครอบคลุมเพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในการขอจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครัง้ นี ้ ก็เพื่อ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตอ่ นายทะเบียน
รองรับนโยบายที่อาจจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต เมื่อบริษัทเห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทสามารถจะดาเนินการได้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจึงควรกาหนดให้มีความครอบคลุมเพื่อให้การดาเนินการต่างๆ อยู่ในอานาจที่บริษัทจะกระทาได้
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษัท
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตอ่ นายทะเบียน
เมื
ีผถู้ ือมหุน้ทีท่่ปาระชุ
นใดประสงค์
สอบถามและแสดงความคิ
เห็น เพิ
่มเติม ประธานที
่ประชุยมงทั
จึงง้ เสนอให้
ที่ปถ้ ระชุ
มติ่อทไม่ี่ปมระชุ
มพิจารณาแล้
วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ดยกว่
าสามในสี
่ของจานวนเสี
หมดของผู
ือหุมน้ ลงมติ
ซึ่งมา
พิประชุ
จารณาอนุ
มตั สิเิทพิธิ่มอเติอกเสี
มวัตถุยปงลงคะแนน
ระสงค์และแก้
ขอ้ 3.แของบริ
ัท ง สือ บริค ณห์สนธิ ข ้อ 3. ของบริษั ท ทั้ง นี ้
ม และมี
อนุไขหนั
มัติ เพิงสื่ มอเติบริมควัณห์
ต ถุสปนธิ
ระสงค์
ละแก้ไษขหนั
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ
ประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน อนุมัติ เพิ่ ม เติ ม วัต ถุป ระสงค์แ ละแก้ไขหนัง สือ บริค ณห์สนธิ ข ้อ 3. ของบริษั ท ทั้ง นี ้
เพื่ อ ให้เป็ นไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น โดยในวาระนี ม้ ี ผู้ถื อ หุ้น มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน รวมทั้ง สิ น้
โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ
เห็นด้วย
3,093,155,927 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.76
เพื่ อ ให้เป็ นไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น โดยในวาระนี ม้ ี ผู้ถื อ หุ้น มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน รวมทั้ง สิ น้
ไม่เห็นด้วย
70,765,338 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2.24
3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
3,093,155,927 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 97.76
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
70,765,338 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2.24
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีการ
แก้ไขเพิ่ 3่มเติพิมจและเปลี
วาระที
ารณาอนุ่ยนแปลงไป
มัติแก้ไขเพิทัง่ม้ ในส่
เติมวข้นของพระราชบั
อบังคับของบริญษญััทติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีการ
เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้นายพลพีร ์
แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ ในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะรักษาความ
ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงในรายละเอียด
สงบแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้นายพลพีร ์
ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงในรายละเอียหน้
ด าที่ 7
หน้
หน้าาทีที่ 20
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นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุม
และนาร่างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียนแล้ว ปรากฏว่านายทะเบียนมีความเห็นให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ถ้อยคาในร่างข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือเชิญประชุม
และนาร่างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพิ่มเติมไปปรึกษากับนายทะเบียนแล้ว ปรากฏว่านายทะเบียนมีความเห็นให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ
ถ้อยคาในร่างข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับ
่ 1. บททั่วไป
หมวดทีของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1. บททั่วไป
ข้อ 2. คาว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนีห้ มายถึง บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้อ 1. ข้ชือ่ บัของบริ
งคับนีษเ้ รีัทยจะใช้
กว่า อข้กัอษรย่
บังคัอบว่ของบริ
ราชธานี
ลสิ ซิาว่่ง าจากั
า บมจ.ษัทนาหน้
าแทนค
“บริดษ(มหาชน)
ัท” และ “จากัด (มหาชน)” ก็ได้
ข้อ 2.3. คให้าว่นาาบทบั
“บริษญัท”ญัในข้
บังคับนีห้ มายถึง บบริงั คัษบัทกัราชธานี
จากัด (มหาชน)
ติตอามกฎหมายมาใช้
บกรณีตล่าสิ งๆซิ่งเฉพาะที
่ขอ้ บังคับนี ม้ ิได้กล่าวไว้โดยจาเพาะเจาะจง เช่น
ชื่อของบริ
อกั ษรย่พ.ศ.2535
อว่า บมจ. พระราชบั
นาหน้าแทนค
“จากัด (มหาชน)”
ก็ได้ ประมวลกฎหมาย
พระราชบั
ญญัตษิบัทริจะใช้
ษัทมหาชน
ญญัาว่
ติหาลั“บริ
กทรัษพัทย์” แและ
ละตลาดหลั
กทรัพย์ พ.ศ.2535
แพ่งและพาณิชย์ เป็ นต้น
ข้อ 3. ให้นาบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บงั คับกับกรณีต่างๆ เฉพาะที่ขอ้ บังคับนี ม้ ิได้กล่าวไว้โดยจาเพาะเจาะจง เช่น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประมวลกฎหมาย
หมวดที่ 2. การออกหุน้
แพ่งและพาณิชย์ เป็ นต้น
ข้อ 4. หุน้ ทัง้ หมดของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดระบุชื่อ มีมลู ค่าหุน้ ละเท่าๆ กันและต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า
น้
หุน้ แล้ว บริษัทอาจออกหุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ หุน้ บุรหมวดที
ิมสิทธิ หรื่ 2.อหุการออกหุ
น้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพเป็
นหุน้ สามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้
ตามกฎหมาย
ข้อ 4. หุน้ ทัง้ หมดของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดระบุชื่อ มีมลู ค่าหุน้ ละเท่าๆ กันและต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่า
หุข้นอ้ แล้
ษัทอาจออกหุ
บุราระด้
มิ สิทธิวยเงิ
หุน้ นกูครั
้ หุน้ งเดี
บุรยิมวจนเต็
สิทธิ หรื
ี่อาจแปลงสภาพเป็
หุน้ สามั
อื่นใดได้
5. วหุบริ
น้ ของบริ
ษัทจะต้อน้ งช
มมูอลหุค่น้ ากูท้ และ/หรื
อ เป็ นหุน้ ที่ชนาระค่
าหุน้ ญด้วและหลั
ยทรัพย์กสทรัินพอื่นย์นอกจาก
ตามกฎหมาย
ตัวเงิน ทัง้ นีเ้ ว้น แต่ในกรณี ที่บ ริษัท ปรับ โครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพื่ อชาระแก่เจ้าหนีต้ ามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุน โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ข้อ 5. หุน้ ของบริษัทจะต้องชาระด้วยเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็ นหุน้ ที่ชาระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจาก
และมีสทิ ธิออกเสียง
ตัวเงิน ทัง้ นีเ้ ว้น แต่ในกรณี ที่บ ริษัท ปรับ โครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพื่ อชาระแก่เจ้าหนีต้ ามโครงการแปลงหนี ้
เป็
โดยมติทขี่มองที
ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี
ถ้ ือหุน้ ที่มน้ าประชุ
ข้อน6.ทุนในกรณี
ีหนุ้ บุ่ปรระชุ
มิ สิมทผูธิ ถ้ การแปลงหุ
น้ บุรมิ สิทยธิงไม่
เป็ นนหุอ้ น้ ยกว่
สามัาญสามในสี
นัน้ กระทข่ องจ
าได้านวนเสี
โดยผูถ้ ือยหุงทัน้ ทีง้ หมดของผู
่ประสงค์จะแปลงหุ
ดังกล่ามว
และมี
สทิ ธิออกเสีน้ ยต่งอบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุน้ คืน
ยื่นคาขอแปลงหุ

การแปลงหุน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วนั ยื่นคาขอ ในการนีใ้ ห้บริษัทออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผขู้ อภายใน 14 วันนับ
ข้อ 6. ในกรณีที่มีหนุ้ บุรมิ สิทธิ การแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญนัน้ กระทาได้ โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะแปลงหุน้ ดังกล่าว
แต่วนั ได้รบั คาขอ
ยื่นคาขอแปลงหุน้ ต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุน้ คืน
การแปลงหุ
น้ ตามวรรคหนึ
่ง ให้
วนั ยืล่นายมื
คาขอ
ใ้ ห้บริาษงน้
ัทออกใบหุ
น้ ใหม่ให้อแพิก่มผพ์ขู้ ไอภายใน
วันนับ
ข้อ 7. ใบหุ
น้ ทุกใบของบริ
ษัทจะระบุ
ชื่อมผูีผถ้ ลนั
ือหุบน้ แต่
และมี
อชื่อในการนี
กรรมการอย่
อยหนึง่ คนลงหรื
ว้ แต่ทงั้ นี14
ก้ รรมการ
แต่
วนั ได้รบั คาขอนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่ อแทน
จะมอบหมายให้
ก็ได้
ข้อ 7. ใบหุน้ ทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึง่ คนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทงั้ นีก้ รรมการ
ที่ 8กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่ อแทน
จะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าหน้
ด้วายหลั
ก็ได้
หน้
หน้าาทีที่ 21
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การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าวในใบหุน้ หรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการ
หรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือ โดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
การลงลายมือชื่อของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าวในใบหุน้ หรือใบหลักทรัพย์อื่นใด กรรมการ
บริษั ท จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
หรือนายทะเบียนอาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือ โดยวิธีอื่นใดตามที่
ประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบั ติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษั ท จะมอบหมายให้ บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
กาหนด
ประเทศไทย เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ น
นายทะเบี
กทรัพย์น้ขมอบให้
องบริษแัทก่วิผธถู้ ี ปือฏิหุบน้ ัภายในระยะเวลาที
ติที่เกี่ยวกับงานทะเบี
ยนของบริ
ษัทให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์
ข้อ 8. บริษยัทนหลั
จะออกใบหุ
่กฎหมายก
าหนด
กาหนด
ข้อ 9. ใบหุน้ ฉบับใดชารุ ดหรือลบเลือนในสาระสาคัญผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริษัทออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยเวนคืน
ข้ใบหุ
อ 8.น้ เดิ
บริมษัทจะออกใบหุน้ มอบให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ใบหุน้ ฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐาน
ข้อ 9. ใบหุน้ ฉบับใดชารุ ดหรือลบเลือนในสาระสาคัญผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริษัทออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยเวนคืน
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ใบหุน้ เดิม
ทัง้ สองกรณี บริษั ทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แ ก่ผูถ้ ื อหุ้น ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด โดยให้ผูถ้ ื อหุ้น ชาระ
ใบหุน้ ฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐาน
ค่าธรรมเนียมใบหุน้ ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดในกฎกระทรวง
อื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ห้แาหุ
ก่ผน้ ูถ้ ของบริ
ื อหุ้น ภายในระยะเวลาที
ฎหมายก
าหนด
ข้อ 10. ทัห้ง้ าสองกรณี
มมิให้บริษบริ
ัทเป็ษนั ทเจ้จะออกใบหุ
าของหุน้ หรื้นอใหม่
รับจใาน
ษัทเอง ทัง้ นีเ้ ว้นแต่ก่ กรณี
ดงั ต่อไปนี
้ โดยให้ผูถ้ ื อหุ้น ชาระ
ค่าธรรมเนี
ยมใบหุ
เกินอัอ้ ตหุราที
10.1
บริษน้ั ทไม่
อาจซื
้น คื น่กฎหมายก
จากผู้ถื อาหนดในกฎกระทรวง
หุ้น ที่ อ อกเสีย งไม่เห็ น ด้วยกับ มติ ของที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ซึ่งอนุมัติ ก ารแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรับเงินปั นผลเนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็ นเจ้าของหุน้ หรือรับจานาหุน้ ของบริษัทเอง ทัง้ นีเ้ ว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
10.1 บริษั ท อาจซื อ้ หุ้น คื น จากผู้ถื อหุ้น ที่ อ อกเสีย งไม่เห็ น ด้วยกับ มติ ของที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ซึ่งอนุมัติ ก ารแก้ไข
10.2 บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรับเงินปั นผลเนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่
และการซือ้ หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
ทั้ง นี ้ หุ้น ที่ บ ริษั ท ถื อ ไม่ นับ เป็ น องค์ป ระชุ ม ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และไม่ มี สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนน
10.2 บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
และการซือ้ หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซื ้อ หุ้น คื น เพื่ อ บริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ 10.2 หากจ านวนวัน ที่ ซื อ้ คื น เกิ น ร้อ ยละสิ บ ของ
ทั้ง นี ้ หุ้น ที่ บ ริษั ท ถื อ ไม่ นับ เป็ น องค์ป ระชุ ม ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และไม่ มี สิ ท ธิ ในการออกเสี ย งลงคะแนน
ทุนชาระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
มีสิทธิออกเสียงโดยจะต้องดาเนินการซือ้ คืนภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ได้อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่จานวนที่ซือ้
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ซื ้อ หุ้น คื น เพื่ อ บริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ 10.2 หากจ านวนวัน ที่ ซื อ้ คื น เกิ น ร้อ ยละสิ บ ของ
คืนไม่เกิ นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอานาจพิจารณาอนุมัติการซือ้ หุน้ คืนดังกล่าวได้
ทุนชาระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มีสิทธิออกเสียงโดยจะต้องดาเนินการซือ้ คืนภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่ได้อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่จานวนที่ซือ้
บริษัทจะดาเนินการจาหน่ายหุน้ ที่บริษัทซือ้ คืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นีใ้ นกรณีที่บริษัท
คืนไม่เกิ นร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอานาจพิจารณาอนุมัติการซือ้ หุน้ คืนดังกล่าวได้
ไม่สามารถจาหน่ายหุน้ ที่บริษัทซือ้ คืนภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนโดยการตัดหุน้ จดทะเบียนส่วน
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่จาหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกาหนด
บริษัทจะดาเนินการจาหน่ายหุน้ ที่บริษัทซือ้ คืน ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นีใ้ นกรณีที่บริษัท
ไม่
ามารถจ
ายหุน้ ที่บริษัทซืกอ้ รรมการ
คืนภายในระยะเวลาที
บริษัทษจะด
าเนิอบุนการลดทุ
โดยการตั
หุน้ จดทะเบี
ยนส่
วน
ข้อส11.
บริษาหน่
ัทอาจมอบหมายให้
พนักงาน หรือ่กลูาหนด
กจ้างของบริ
ัท หรื
คคลใดทนาหน้
าที่เป็ นดนายทะเบี
ยนหุ
น้ ของ
ทีบริ่จาหน่
ได้ตามเงื
่อนไขและวิธนีกสมควร
ารที่กฎหมายกาหนด
ษัทก็าไยไม่
ด้ ตามที
่คณะกรรมการเห็
ข้อ 11. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูหน้
กจ้าาทีงของบริ
่ 9 ษัท หรือบุคคลใดทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริษัทก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หน้
หน้าาทีที่ 22
่9

หมวดที่ 3. การโอนหุน้
ข้อ 12. หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่
3.รการโอนหุ
น้
(1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษหมวดที
ัทจะพึง่ ได้
บั ตามกฎหมาย

(2) การโอนหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
ข้อ 12. หุน้ ของบริษัทโอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่
ของบริษัท
(1) บริษัทเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รบั ตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี ้ “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุ คลใดๆ ผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
(2) การโอนหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด
รวมทัง้
ของบริษัท
ก. นิติบคุ คลใดๆ ซึ่งมีหนุ้ อันเป็ นทุนจดทะเบียนตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของนิติ บคุ คลนัน้ ถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติ
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี ้ “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุ คลใดๆ ผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
บุคคล ซึง่ มีคนต่างด้าวลงหุน้ มีมลู ค่าตัง้ แต่กึ่งหนึง่ ของทุนทัง้ หมดในนิติบคุ คลนัน้ และ/หรือ
รวมทัง้
ข. นิติบุคคลใดๆ ที่คนต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นสมาชิกตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของจานวน
ก. นิติบคุ คลใดๆ ซึ่งมีหนุ้ อันเป็ นทุนจดทะเบียนตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของนิติ บคุ คลนัน้ ถือโดยคนต่างด้าว หรือนิติ
ผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นสมาชิกไม่วา่ คนต่างด้าวนัน้ จะลงทุนเท่าใดก็ตาม และ/หรือ
บุคคล ซึง่ มีคนต่างด้าวลงหุน้ มีมลู ค่าตัง้ แต่กึ่งหนึง่ ของทุนทัง้ หมดในนิติบคุ คลนัน้ และ/หรือ
ค. ห้า งหุ้น ส่ว นจ ากัด หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ ที่ จ ดทะเบี ย น ซึ่ง มี หุ้น ส่ว นผู้จัด การหรือ ผู้จัด การเป็ น
ข. นิติบุคคลใดๆ ที่คนต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นสมาชิกตัง้ แต่กึ่งหนึ่งของจานวน
คนต่างด้าว
ผูถ้ ือหุน้ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือเป็ นสมาชิกไม่วา่ คนต่างด้าวนัน้ จะลงทุนเท่าใดก็ตาม และ/หรือ
ห้า งหุผลสมบู
้น ส่ว นจ
า งหุส้นลัส่กวหลั
นสามั
่ จ ดทะเบี
มี หุ้น ส่ว นผู้จัด การหรื
ผู้จัดบการเป็
รณ์ากัต่อดเมืหรื่อผูอโ้ ห้อนได้
งใบหุญน้ ทีโดยระบุ
ชื่อยผูนร้ ซึบั ่งโอนและลงลายมื
อชื่อผูโ้ ออนกั
ผูร้ บั โอนน
ข้อ 13. การโอนหุค.น้ จะมี
คนต่างด้น้ าให้
ว กบั ผูร้ บั โอน
และส่งมอบใบหุ

การโอนหุน้ จะใช้ยนั บริษัทและบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว และ
ข้อ 13. การโอนหุน้ จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุชื่อ ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน
การโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
และส่งมอบใบหุน้ ให้กบั ผูร้ บั โอน
บริษั ท จะลงทะเบี ย นการโอนหุ้น ให้ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด แต่ ถ้า การโอนหุ้น นั้น ไม่ ถู ก ต้อ ง
การโอนหุน้ จะใช้ยนั บริษัทและบุคคลภายนอกได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว และ
หรือไม่มีผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผยู้ ื่นคาร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
การโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ในกรณีที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษั ท จะลงทะเบี ย นการโอนหุ้น ให้ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด แต่ ถ้า การโอนหุ้น นั้น ไม่ ถู ก ต้อ ง
การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
หรือไม่มีผลสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งให้ผยู้ ื่นคาร้องทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ที่หน้ นุ้ ตามข้
ของบริอษ13.
ัทได้ซึร่งบั ประสงค์
การจดทะเบี
นเป็น้ นใหม่
หลักททรั
พย์จดทะเบียนในตลาดหลั
กทรังสืพอย์ลงลายมื
แห่งประเทศไทยแล้
ข้อ 14. ในกรณี
ผูร้ บั โอนหุ
จะได้ยใบหุ
ี่ออกในนามตนเองให้
ทาเป็ นหนั
อชื่อผูร้ อ้ งขอว
การโอนหุ
น้ ให้บเป็รองลายมื
นไปตามกฎหมายว่
าด้อวยหนึ
ยหลั่งกคน
ทรัพและแนบใบหุ
ย์และตลาดหลั
กทรั
พย์ดว้ ย เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว จะออก
โดยมีพยานรั
อชื่ออย่างน้
น้ เดิ
มมาด้
ใบหุน้ ใหม่ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 14. ผูร้ บั โอนหุน้ ตามข้อ 13. ซึ่งประสงค์จะได้ใบหุน้ ใหม่ที่ออกในนามตนเองให้ทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูร้ อ้ งขอ
โดยมี
บรองลายมื
ชื่ออย่าองน้
ยหนึ่งคนนและแนบใบหุ
เดิสมิทมาด้
วยน้ เมื
งแล้ง้ วหลั
จะออก
ข้อ 15.พยานรั
ในกรณี
ที่ผูถ้ ื อหุน้ อตายหรื
ล้มอละลายอั
เป็ นเหตุให้ผูใ้ น้ ดมี
ธิ ในหุ
นั้น่อบริ
ถ้าษผูัทน้ พิั้นจได้ารณาว่
นาใบหุาถูน้ กพร้ต้อมทั
กฐาน
ใบหุ
น้ ใหม่าตนเป็
ให้ภายในระยะเวลาที
ที่แสดงว่
นผูม้ ีสทิ ธิในหุน้ นั่กน้ ฎหมายก
โดยชอบด้าหนด
วยกฎหมายมายื่นต่อบริษัทโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนให้ผนู้ นั้ เป็ น

ผูถ้ ือหุน้ และออกใบหุน้ ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ ตายหรือล้มละลายอันเป็ นเหตุให้ผูใ้ ดมีสิทธิ ในหุน้ นั้น ถ้าผูน้ ั้นได้นาใบหุน้ พร้อมทัง้ หลักฐาน
ทีข้่แอสดงว่
าตนเป็
น้ นัน้ โดยชอบด้วยกฎหมายมายื
่นต่อบริธีกษารในการขอลงทะเบี
ัทโดยครบถ้วนแล้ว บริ
ษัทจะลงทะเบี
ยนให้อผ13.
นู้ นั้ เป็
น
16. บริ
ษัทมีนสผูิทม้ ธิีสททิ ี่จธิะกในหุ
าหนดแบบของเอกสาร
รวมทัง้ กาหนดวิ
ยนการโอนหุ
น้ ตามข้
และ
ผูการขอให้
ถ้ ือหุน้ และออกใบหุ
น้ ให้ตภามข้
ายในระยะเวลาที
ฎหมายก
าหนด
ออกใบหุน้ ใหม่
อ 14. และข้อ ่ก15.
ได้ตามที
่เห็นสมควร
ข้อ 16.
ัทมีสิทธิที่จมะก
รวมทัง้ กบาหนดวิ
ารในการขอลงทะเบี
ยนการโอนหุ
17. บริ
ก่อษนการประชุ
ผูถ้ าหนดแบบของเอกสาร
ือหุน้ แต่ละครัง้ บริษัทอาจงดรั
ลงทะเบีธยีกนการโอนหุ
น้ ไว้เป็ นการชั
่ วคราว แต่น้ ตามข้
จะไม่เอกิน13.21และ
วัน
การขอให้ออกใบหุน้ ใหม่ตามข้อ 14. และข้อ 15. ได้ตามที่เห็นสมควร
หน้าที่ 10
ข้อ 17. ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ไว้เป็ นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน
หน้าทีที่ ่ 23
10

ก่อนวันประชุม โดยจะประกาศให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานัก งานใหญ่ และสานัก งานสาขาทุกแห่ง ไม่นอ้ ยกว่า
14 วัน ก่อนวันเริม่ งดรับลงทะเบียนการโอน
ก่ข้อนวั
ประชุ
ม โดยจะประกาศให้
า ณบเงิสานั
ละสานัก งานสาขาทุ
นอ้ ยกว่บา
18.นเพื
่อกาหนดสิ
ทธิตา่ งๆ ให้แก่ผผูถ้ ู้ ื อหุ้นทราบล่
เช่น สิทวธิงหน้
ในการรั
นปักนงานใหญ่
ผล สิทธิใแนการจองหุ
น้ ใหม่ เป็ นต้กนแห่บริงษไม่
ัทอาจงดรั
14
วัน ก่ยอนโอนหุ
นวันเริม่ น้ งดรั
ยนการโอน
ลงทะเบี
ไว้เป็บนลงทะเบี
การชั่วคราว
ข้อ 18. เพื่อกาหนดสิทธิตา่ งๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เช่น สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิในการจองหุน้ ใหม่ เป็ นต้น บริษัทอาจงดรับ
หมวดที่ 4. การออกการเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์
ลงทะเบียนโอนหุน้ ไว้เป็ นการชั่วคราว
ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
กทรัพย์
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าหมวดที
ด้วยหลั่ก4.ทรัการออกการเสนอขายและการโอนหลั
พย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลัก ทรัพ ย์อื่ น ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดท ะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้อ 19. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
นอกเหนือจากหุน้ สามัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลัก ทรัพ ย์อื่ น ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดท ะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
่ 5.กคณะกรรมการ
นอกเหนือจากหุน้ สามัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่
าด้วยหลั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที
คาว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
่ 5. คณะกรรมการ
กรรมการจะถือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ไหมวดที
ด้ แต่กรรมการไม่
นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นผูม้ ี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
กรรมการจะถื
ัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่
นอ้ ธยกว่
่งของจ
ข้อ 21. ให้
ที่ประชุมผูถ้ อือหุหุน้ น้ ของบริ
เลือกตัษง้ กรรมการตามหลั
เกณฑ์ และวิ
ีการดัากึงต่่งหนึ
อไปนี
้ านวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นผูม้ ี
ถิ่นที่อยูใ่ (1)
นราชอาณาจั
กร ง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ

(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
จะพึ ง มี ห รือ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครัง้ นั้น ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ ง ได้รบั การเลื อ กตั้ง ในล าดับ ถัด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึ
ง มี หในการประชุ
รือ จะพึ ง เลืมอ กตั
ง้ นัาปี
้น ในกรณี
ที่ บกุครรมการออกจากต
คลซึ่ ง ได้รบั การเลืาแหน่
อ กตั้งงในล
าดั3บ เป็
ถัดนลงมา
ค ะแนนเสี
ย งเท่ า กั่ อนยู่
อัต รามีโดยให้
ก รรมการที
ข้อ 22.
สามั้ง ในครั
ญ ประจ
ทุก ครัง้ ให้
1 ใน
เกิ
นจาแหน่
านวนกรรมการที
ะพึนผู
งมี้อหอกจากต
รือพึงจะเลืาแหน่
อกตัง้ ในครั
น้ ให้ผเู้ ป็ นประธานที
่ประชุ
มเป็ นผูชต้ ีข้ รงเป็
าด น 3 ส่ ว นไม่ ได้ก็ ใ ห้อ อก
ในต
ง นานที่ สุด่จเป็
ง ถ้า จง้ นัานวนกรรมการที
่ จ ะแบ่
ง ออกให้
โดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 22. ในการประชุม สามัญ ประจ าปี ทุก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา โดยให้ก รรมการที่ อ ยู่
ในต
าแหน่
ง นานที่ สุดนเป็ตาแหน่
นผู้อ อกจากต
ง ถ้า จ านวนกรรมการที
ข้อ 23.
นอกจากการพ้
งตามวาระาแหน่
กรรมการพ้
นจากตาแหน่งเมื่อ่ จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ได้ก็ ใ ห้อ อก
โดยจานวนใกล้
(1) ตายเคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

(2) ลาออก โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
ข้อ 23. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(1) ตาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
(2) ลาออก โดยทาเป็ นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมี สทิ ธิออกเสียง
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หน้าที่ 11
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมี สทิ ธิออกเสียง
หน้าทีที่ ่ 24
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(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
(5)
ศาลมีคง่ าสั
่งให้ออก
กรรมการซึ
การออกตามวรรคหนึ
ง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 24.
าแหน่ง ให้ญยญัื่นใบลาออกต่
อบริษากั
ัท การลาออกมี
ลนับแต่ทวี่ตนั ทีาแหน่
่ใบลาออกไปถึ
งบริาษงลง
ัท
25. กรรมการคนใดจะลาออกจากต
ภายใต้บงั คับมาตรา 83 แห่งพระราชบั
ติบริษัทมหาชนจ
ด พ.ศ.2535ผในกรณี
งกรรมการว่
กรรมการซึ
ง่ การออกตามวรรคหนึ
ง่ จะแจ้งคการลาออกของตนให้
ยก็ได้มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
เพราะเหตุ
อื่น นอกจากถึ
งคราวออกตามวาระให้
ณะกรรมการเลือกบุนคายทะเบี
คลซึ่งมีคยณ
ุ นทราบด้
สมบัติแวละไม่
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ข้อ 25. ภายใต้บงั คับมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 เข้าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว
ที่ตนแทน
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
เหลืออยู่
ที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ
่งต้องประกอบด้
ยคะแนนเสี
ยกว่มาได้3กรรมการที
ใน 4 ของจ่เหลื
านวนกรรมการที
ข้อ 26. ในกรณี
ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลื
อน้อยกว่าจวานวนที
่จะเป็ยนงไม่
องค์นปอ้ ระชุ
ออยูจ่ ะทาการต่่ยองั
เหลื
ออยู่
ในนามของคณะกรรมการได้
เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลงทัง้ หมด
เท่านัน้
ข้อ 26. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยูจ่ ะทาการต่อ
ในนามของคณะกรรมการได้
ดให้มีการประชุ
ผูถ้ ือหุนน้ รางวั
เพื่อเลื
ง้ กรรมการแทนต
าแหน่ส งหรื
ที่วอ่าผลประโยชน์
งลงทัง้ หมด
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิ ได้รบั เค่ฉพาะการจั
าตอบแทนจากบริ
ษัทในรู ปมของเงิ
ล อเบีกตั
ย้ ประชุ
ม บาเหน็จ โบนั
เท่
านัน้
ตอบแทนในลั
ก ษณะอื่ น ตามข้อ บังคับ หรือ ตามที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น จะพิ จ ารณา ซึ่ง อาจก าหนดเป็ น จ านวนแน่ น อน

หรือ วางเป็ น หลัก เกณฑ์แ ละจะก าหนดไว้เป็ น คราวๆ ไป หรือ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ได้
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ตอบแทนในลัก ษณะอื่ น ตามข้อ บังคับ หรือ ตามที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น จะพิ จ ารณา ซึ่ง อาจก าหนดเป็ น จ านวนแน่ น อน
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
หรือ วางเป็ น หลัก เกณฑ์แ ละจะก าหนดไว้เป็ น คราวๆ ไป หรือ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ ได้
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ไม่กระทบกระเทือง่ เป็
นสินทประธานกรรมการ
ธิ ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ข้อ 28. ให้ความในวรรคหนึ
คณะกรรมการเลื่งอกกรรมการคนหนึ
ในอันที่จในกรณี
ะได้รบั ค่ทาี่คตอบแทนผลประโยชน์
ในฐานะที
่เป็ นพนั
กงานหรื
อลูกจ้างของบริ
ษัทอหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ณะกรรมการพิจารณาเห็
นสมควร
จะเลื
อกกรรมการคนหนึ
่ง หรื
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 28. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ที่คณะกรรมการพิ
จารณาเห็
นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ
หลายคนเป็
นรองประธานกรรมการ
ในการประชุ
ม คณะกรรมการ
ต้อ งมี
ก รรมการมาประชุ
ม ไม่ น ้อ ยกว่่งาหรื
กึ่ งอหนึ
่ ง ของจ านวนกรรมการทั
้ง หลาย
ข้อ 29. ในกรณี
ก็จึไงด้จะเป็
รองประธานกรรมการมี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการประธานกรรมการมอบหมาย
นองค์ประชุม

ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการ ไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้
ข้อ 29. ในการประชุม คณะกรรมการ ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น ้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ง หลาย
รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือ มี แต่ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ ให้ก รรมการ
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการ ไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือ ไม่สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือ มี แต่ไม่สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ ให้ก รรมการ
กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้น แต่ก รรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่อ งใด ไม่มี สิท ธิ ออกเสีย ง
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
่ 12ก รรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่อ งใด ไม่มี สิท ธิ ออกเสีย ง
กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนนหน้เว้านทีแต่
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
หน้าทีที่ ่ 25
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ข้อ 30. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ประธานกรรมการเป็ นผู้มี อ านาจสั่ง ให้มี ก ารเรีย กประชุ ม โดยส่ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ให้ก รรมการล่ว งหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุม
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
จะกระทาโดยวิธีอื่นหรือจะกาหนดวันประชุมเร็วกว่านัน้ ก็ ได้
ประธานกรรมการเป็ นผู้มี อ านาจสั่ง ให้มี ก ารเรีย กประชุ ม โดยส่ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ให้ก รรมการล่ว งหน้า
กรรมการตั้ง แต่ 2 คนขึน้ ไปอาจร้อ งขอให้ป ระชุม คณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นี ใ้ ห้ป ระธานกรรมการก าหนด
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุม
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคาร้องขอนัน้
จะกระทาโดยวิธีอื่นหรือจะกาหนดวันประชุมเร็วกว่านัน้ ก็ ได้
ในกรณี ที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 31. การส่งหนังสือเชิ ญ ประชุมและเอกสารประกอบการ
กรรมการตั้ง แต่ 2 คนขึน้ ไปอาจร้อ งขอให้ป ระชุม คณะกรรมการก็ ได้ ในกรณี นี ใ้ ห้ป ระธานกรรมการก าหนด
ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้
วันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอ หรือนัดประชุมตามวันที่มีคาร้องขอนัน้
ในกรณี ที่มีคณะกรรมการหรื
การประชุมผ่านสือ่อคณะกรรมการชุ
อิเล็กทรอนิกส์ ดตามข้
อ 31. การส่
งหนัดงสืให้อมเชิีกญารประชุ
ประชุมและเอกสารประกอบการ
ข้อ 31. การประชุ
ย่อยของบริ
ษัท อาจจั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ประชุ
มจะส่
เล็กทรอนิกส์แทนได้
โดยปฏิ
บตั ิใงห้โดยจดหมายอิ
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี
ยบที่กาหนด
ข้อ 31.
มคณะกรรมการหรื
อคณะกรรมการชุ
ดย่อยของบริ
อาจจั
ดให้มีกอารประชุ
มผ่านสื่ออิาเทีล็่ โกดยปกติ
ทรอนิกส์ทก่ ัว็ไไป
ด้
32. การประชุ
คณะกรรมการบริ
ษั ท มี อ านาจหน้
า ที่ ภ ายในขอบข่
ายดังษต่ อัทไปนี
น้ อกเหนื
จากอ านาจหน้
โดยปฏิ
บตั ิให้เป็คืนอไปตามกฎหมายและระเบียบที่กาหนด
ตามกฎหมาย

(ก) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
ข้อ 32. คณะกรรมการบริษั ท มี อ านาจหน้า ที่ ภ ายในขอบข่ายดังต่ อ ไปนี น้ อกเหนื อ จากอ านาจหน้า ที่ โดยปกติ ท่ ัว ไป
ชอบด้วยกฎหมาย
ตามกฎหมาย คือ
(ข) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษั ท ควบคุมก ากับ ดูแ ลการบริห าร
(ก) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนีซ้ งึ่ คณะกรรมการต้อง
ชอบด้วยกฎหมาย
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรือ่ งที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น
(ข) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษั ท ควบคุมก ากับ ดูแ ลการบริห าร
การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซือ้ ขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนีซ้ งึ่ คณะกรรมการต้อง
บุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรือ่ งที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น
(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอานาจ
การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซือ้ ขาย หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับ
หน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนีใ้ ห้แต่งตัง้ กรรมการ คนหนึง่ เป็ น
บุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น
ประธานกรรมการบริหาร
(ค) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอานาจ
กรรมการบริห ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการก า หนด แต่ ทั้ง นี ้ไม่
หน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนีใ้ ห้แต่งตัง้ กรรมการ คนหนึง่ เป็ น
กระทบกระเทื อ นถึ งสิ ท ธิ ข องกรรมการผู้นั้น ในอัน ที่ จ ะได้รบั ค่า ตอบแทนหรือ ผลประโยชน์อ ย่า งอื่ น ตามข้อ บังคับ นี ้
ประธานกรรมการบริหาร
ในฐานะกรรมการ
กรรมการบริห ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการก า หนด แต่ ทั้ง นี ้ไม่
กระทบกระเทื
งสิ ท ธิ ข องกรรมการผู
รบั ค่า ตอบแทนหรื
า งอื่จนากั
ตามข้
อ บังคับบผินีด้
กรรมการประกอบกิ
จการ้นั้นเข้ในอั
าเป็ นหุทีน่้ จส่ะได้
วนในห้
งหุน้ ส่วนสามัอญผลประโยชน์
หรือเป็ นหุน้ อส่ย่วนไม่
ดความรั
ข้อ 33. ห้ามมิใอห้นถึ
ในฐานะกรรมการ
ในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็ น กรรมการในบริษั ทอื่ นที่ มี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ น การแข่งขัน กับ กิ จ การของบริษั ท
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิด
ในห้
างหุกรรมการต้
้นส่วนจ ากัอดงแจ้
หรืองเป็ให้นบกรรมการในบริ
ษั ทชอืัก่ นช้ทีา่ มหากมี
ี สภาพอย่
างเดี
และเป็
บ กิอจถืการของบริ
ากับบริงขัษนั ทกัหรื
อหุน้ หรือหุษน้ ั ทกู้
ข้อ 34.
ริษัททราบโดยไม่
ส่วนได้
เสียวกั
ในสันญ
ญาทีน่ ทการแข่
เว้
ะแจ้
งให้ที่ประชุษมัทผูถ้ หรืือหุอนบริ
้ ทราบก่
อนทีอ่จะมีมติแต่งตัง้
เพิน่มแต่
ขึน้ จหรื
อลดลงในบริ
ษัทในเครื
ข้อ 34.
กรรมการต้2 อท่งแจ้
งให้บริษอั ทชืทราบโดยไม่
ชักช้าบหากมี
ส่วญ
นได้
เสียในสั
ญาทีผ่ ลผู
ทากักพับนบริบริษษั ทัทหรือถื อหุน้ หรือหุน้ กู้
35. กรรมการ
านลงลายมื
่อร่วมกันและประทั
ตราสาคั
ของบริ
ษัทจึญงจะมี
เพิ่มขึน้ หรืคณะกรรมการมี
อลดลงในบริษัทอานาจก
หรือบริาหนดชื
ษัทในเครื
อ
่อกรรมการผู
ม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสาคัญของบริษั ท
หน้าที่ 13
ข้อ 35. กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสาคัญของบริษั ท
หน้าทีที่ ่ 26
13

หมวดที่ 6. การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
่ 6. การประชุ
หมวดที
หุน้
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื
่นนอกจากนี
้ ให้เรียมกว่ผูา้ถอื การประชุ
มวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
ผู้ถื อ หุ้น คนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งถื อ หุ้น รวมกัน ได้ ไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละสิบ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ทั้ง หมด
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากนี ้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
จะเข้าชื่ อ กันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรีย กประชุม ผูถ้ ื อ หุน้ เป็ นการประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อ ง
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ผู้ถื อ หุ้น คนหนึ่ง หรือ หลายคนซึ่งถื อ หุ้น รวมกัน ได้ ไม่น ้อ ยกว่าร้อ ยละสิบ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ทั้ง หมด
ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
จะเข้าชื่ อ กันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรีย กประชุม ผูถ้ ื อ หุน้ เป็ นการประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อ ง
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลาย ซึ่งเข้าชื่อกัน
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลาย ซึ่งเข้าชื่อกัน
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้
ซึข้่งอมาร่
มประชุมยไม่
ครบเป็มผูนถ้ องค์
ตามที่กาหนดไว้
นข้นอหนั
บังคังสืบอข้นัอด38.
ผูถ้ มือระบุ
หุน้ ตามวรรคห้
ต้องร่ระเบี
วมกันยรับวาระการ
บผิดชอบ
37.วในการเรี
กประชุ
ือหุนป้ ระชุ
ให้คมณะกรรมการจั
ดทใาเป็
ประชุ
สถานที่ วันาเวลา
ชดใช้
จ่ายที
่เกิด่จจากการจั
มีการประชุ
มในครั
ง้ นัน้ ให้แยก่ดตามสมควร
บริษัท
ประชุคมา่ ใช้
และเรื
่องที
ะเสนอต่อดทีให้
่ประชุ
มพร้อมด้
วยรายละเอี
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และ
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และ
นายทะเบี
ยนทราบไม่มนผูอ้ ถ้ ยกว่
งสือมพิไม่มนพ์อ้ ตยกว่
ิดต่อากัน253 คน
วันก่หรือนอ
ข้อ 38. ในการประชุ
ือหุาน้ 7ต้อวันงมีก่ผอนการประชุ
ถู้ ือหุน้ และผูมร้ และโฆษณาบอกกล่
บั มอบฉันทะจากผูถ้ าือวนัหุดน้ ประชุ
(ถ้ามีม) ในหนั
มาประชุ
วัไม่นนประชุ
มไม่
ยกว่
า 3 วัานวนผู
น ถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
อ้ ยกว่
ากึน่งอ้ หนึ
่งของจ
ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมี หนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ป ระชุม ตามที่ ก าหนดไว้ หากว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ได้เรีย กนัด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอการประชุ ม
ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ประชุ ม ไม่ ค รบองค์ป ระชุม ตามที่ ก าหนดไว้ หากว่า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ได้เรีย กนัด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอการประชุ ม
เป็
อันระงั
บไปนิจถ้ฉัายการประชุ
ถ้ ือหุขน้ องที
นัน้ มิ่ปใช่ระชุ
เป็ นมการประชุ
่ผถู้ ือาโดยการออกเสี
หุน้ ร้องขอ ให้นดั ยประชุ
มใหม่และส่
งหนัว่างการออกเสี
สือนัดประชุยมง
การวิ
ชีข้ าดหรืมอผูลงมติ
ผูถ้ ือหุน้ ให้มกทีระท
งลงคะแนน
และไม่
ข้อน39.
ไปยั
งผูถ้ ือหุน้ น้ ไม่จะกระท
นอ้ ยกว่าด้
า 7วยวิ
วันธก่ีใอดนวัให้นนประชุ
ง้ หลังนีในกรณี
ไ้ ม่บงั คับทว่ี่คาะแนนเสี
จะต้องครบองค์
ระชุปมระธานในที่ประชุม
ลงคะแนนนั
บั หนึม่งหุในการประชุ
น้ เป็ นหนึ่งเสีมครั
ยงเสมอ
ยงเท่ากันปให้
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชีข้ าดได้แม้วา่ จะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ตาม
ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรือลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียง
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
ลงคะแนนนัน้ จะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชีข้ าดได้แม้วา่ จะมิได้เป็ นผูถหน้
้ ือหุาน้ทีของบริ
่ 14 ษัทก็ตาม
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ ง
หน้าทีที่ ่ 27
14

ดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
ดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
นับหุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
นับหุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ง) การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
(ง) การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ซ) การออกหุน้ กู้
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
(ฌ) การควบบริษัท
(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ญ) การเลิกบริษัท
(ซ) การออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบบริ
ัท เมื่อผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ
ข้อ 40. การลงคะแนนลั
บ อาจจะทษาได้
ลงคะแนนลับ (ญ) การเลิกบริษัท
ข้อ 40.
าได้าปี
เมื่อพผูงึ กระท
ถ้ ือหุน้ ามี
อย่ดางั งน้
41. การลงคะแนนลั
กิจการอันที่ประชุบมอาจจะท
สามัญประจ
นี ้ อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลั
(1)บพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(5) แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(6) กิจการอื่นๆ
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5)ปแต่
งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญ
ชีและกาหนดจ่ ปานวนเงิ
ญชี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรือ
ข้อ 42. ให้
ระธานกรรมการเป็
นประธานในที
ระชุ ม ผูน้ถค่ื อาหุสอบบั
้น ในกรณี
(6) กิบจการอื
ไม่สามารถปฏิ
ตั ิหน้า่นทีๆ่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรือ
ไม่
ามารถปฏิ
บตั ิหน้่ปาทีระชุ
่ได้มให้ผูถร้ องประธานกรรมการเป็
นประธานที
ม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีษแัทต่ว่ไาม่ด้อวยูยการ
ใ่ นที่
ข้อส43.
ประธานในที
ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุ
มให้่ปเป็ระชุ
นไปตามกฎหมายและข้
อบังคับของบริ
ประชุม หรื
ามารถปฏิ
บตั ิหน้มาดทีาเนิ
่ได้ นให้ไปตามล
ที่ประชุมาดั
เลืบอระเบี
กผูถ้ ือยหุบวาระที
น้ ซึง่ มาประชุ
มคนหนึ
ง่ เป็งนสืประธานในที
(ถ้อามีไม่) สและให้
การประชุ
่กาหนดไว้
ในหนั
อนัดประชุม ่ปเว้ระชุ
นแต่มที่ประชุมจะมี
มติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหน้
หุน้ าซึทีง่ มาประชุ
่ 15 มให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
หน้าทีที่ ่ 28
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หมวดที่ 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 44. รอบบัญชีของบริษัทเริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
หมวดที่ 7. การบัญชีการเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 45. บริษั ทต้องจัดให้มีการทาและเก็ บรักษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ โดยจัดท า
ข้งบดุ
อ 44.
รอบบัญญชีชีกขาไรขาดทุ
องบริษัทเรินม่ อย่
ต้นาในวั
ที่ 1ง้ มกราคม
และสิ12น้ สุเดืดอลงในวั
31 ธันบวาคมของทุ
ลและบั
งน้อนยครั
หนึ่งในรอบ
นอันเป็นทีน่ รอบปี
ัญ ชี ของบริกษปีั ท และให้คณะกรรมการ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 45. บริษั ทต้องจัดให้มีการทาและเก็ บรักษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ โดยจัดท า
งบดุ
ลและบั
อย่าทงน้ธิอปยครั
เป็ นรอบปี
บัญ ชีาขร้องบริ
และให้
คณะกรรมการ
ข้อ 46.
บริษญั ทชีต้กอาไรขาดทุ
งจัด สรรกนาไรสุ
ระจง้ าปีหนึส่ง่วในรอบ
นหนึ่ง ไว้12เป็เดืน ทุอนอั
น สนารองไม่
น ้อ ยกว่
อ ยละษ5ั ทของก
าไรสุ
ท ธิ ป ระจ าปี
นหัาเสนอต่
อที่ปนระชุ
มผูถ้นือสะสมยกมา
หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ
มตั ิ าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
กด้วยยอดเงิ
ขาดทุ
(ถ้ามี) จนกว่
ข้อ 46.
อ งจัา ดยเงิ
สรรก
ป ระจ าปีอ บางส่
ส่ว นหนึ
เป็ น ทุน สนารองไม่
้อ ยกว่
ของก าไรสุทนธิ ชอบของ
ป ระจ าปี
47. บริษั ท ต้จะจ่
น ปั นาไรสุ
ผลทัท้งธิหมดหรื
วน่ง ไว้
โดยออกเป็
หุ้น สามันญ
ใหม่าใร้ห้อผยละ
ู้ถื อ หุ5้น โดยความเห็
หัทีก่ปด้ระชุ
วยยอดเงิ
(ถ้าามียหุ
) จนกว่
ทุนสารองนี
จ้ ะมีจยานวนไม่
อ้ ยกว่
าจานวนที
มผูถ้ ือหุนน้ ขาดทุ
ก็ได้ ถ้นาสะสมยกมา
บริษัทยังจาหน่
น้ ไม่คารบตามที
่จดทะเบี
นไว้ หรืนอได้
จดทะเบี
ยนเพิ่ก่มฎหมายก
ทุนไว้แล้วาหนด
ข้อ 47.
บริษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั นายเงิ
ผลทัน้งปัหมดหรื
อ บางส่
วน โดยออกเป็
น หุเป็้นนสามั
ใหม่ในเมื
ให้ผ่อู้ถเห็
ื อ หุน้นว่าโดยความเห็
ชอบของ
48. คณะกรรมการอาจจ่
นผลระหว่
างกาลให้
แก่ผถู้ ือหุน้ ให้
ครัง้ ญ
คราว
บริษัทมีผลกนาไรพอและ
ทีสมควรที
่ประชุมผู่จถ้ะทือหุาเช่
น้ ก็นไนัด้น้ ถ้และรายงานให้
าบริษัทยังจาหน่ทาี่ปยหุ
่จดทะเบียนไว้มหรืคราวถั
อได้จดดทะเบี
ระชุน้ มไม่ผูคถ้ รบตามที
ือหุน้ ทราบในการประชุ
ไป ยนเพิ่มทุนไว้แล้ว

เงินกาไรส่วนที่ เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ ประชุม ผูถ้ ื อหุน้ หรือเหลือจากการจ่ายเงินปั น ผล
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ให้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรพอและ
ระหว่างกาล (ถ้ามี ) ให้จัดสรรเป็ น เงิ นสารองต่างๆ ได้ต ามแต่คณะกรรมการจะเห็น สมควรหรือ จัดสรรเป็ นทุน สารอง
สมควรที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ของบริษัทต่อไป
เงินกาไรส่วนที่ เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ ประชุม ผูถ้ ื อหุน้ หรือเหลือจากการจ่ายเงินปั น ผล
ระหว่
จัดสรรเป็
เงิ นสารองต่
ต ามแต่
น สมควรหรือ จัมดติสรรเป็
น สารอง
ข้อ 49.างกาล
การจ่า(ถ้ยเงิามีน)ปัให้
นผลให้
กระทนาภายใน
1 เดือานงๆนัได้
บแต่
วนั ที่ทคี่ปณะกรรมการจะเห็
ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการมี
แล้วแต่นกทุรณี
ของบริษัทต่อไป
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ แต่จะเป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของ
ข้บริอ ษ49.
ัทไม่การจ่
ได้ ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
ข้อ 50.
นผูถ้ ือหุน้ ของบริ
ได้ แต่จะเป็ นกรรมการ
กจ้าง หรื
อดาารงต
าที่ใดๆ
51. ผูส้ อบบัญชีอมาจเป็
ีอานาจตรวจสอบบั
ญษชีเัทอกสารและหลั
กฐานใดๆพนั
ที่เกีก่ยงาน
วกับลูรายได้
รายจ่
ย ทรัาแหน่
พย์สนิ งหน้
และหนี
ส้ นิ ของ
บริษัทไม่และมี
ได้ หน้าที่เข้าร่วมและชีแ้ จงให้ความเห็นในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัททุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณางบดุล และบัญชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของ
บริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชีแ้ จงให้ความเห็นในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัททุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณางบดุล และบัญชีกาไร
หมวดที่ 8. บทเพิ่มเติม
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี ้
หมวดที่ 8. บทเพิ่มเติม
ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี ้
ข้อ 53. บรรดาระเบียบหรือคาอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกั บการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรู ปใดๆ ให้แก่กรรมการ
ซึง่ ได้กาหนดหรืออนุมตั ิไว้ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนีม้ ีผลใช้บงั คับ ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น
ข้อ 53. บรรดาระเบียบหรือคาอนุมตั ิของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกั บการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรู ปใดๆ ให้แก่กรรมการ
ซึง่ ได้กาหนดหรืออนุมตั ิไว้ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนีม้ ีผลใช้บงัหน้
คับาทีให้่ 16
มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น
หน้าทีที่ ่ 29
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ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับ
กับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจาหน่ายไป
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับ
กัข้บอการท
นของบริ
จดทะเบี
หรืมอผูการได้
าหรื
อจาหน่นาชอบโดยได้
ยไปซึ่งสินทรั
พย์ขถองบริ
ัทจดทะเบียน
55. ข้ารายการที
อบังคับนีใ้ ่เห้กีเ่ยริ่มวโยงกั
มีผลใช้
บังคับษตัังท้ แต่
วนั ที่ทยี่ปนระชุ
ถ้ ือหุน้ มให้
ความเห็
ลงมติ
ูกต้อษงตามกฎหมาย
แล้
เป็ นวแต่
ต้นกไปรณี ให้บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ 55.
ข้อรบััตงน์คับชินีนใ้ ประพิ
ห้เริ่มมีนผพร
ลใช้ประธานที
บังคับตัง้ ป่ แต่
่ที่สปอบถามว่
ระชุมผูถ้ าือผูหุถ้ น้ ือให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
นายวิ
ระชุวนั มทีได้
หุน้ คท่วามเห็
านใด นมีชอบโดยได้
คาถามหรือลต้งมติ
องการเสนอความเห็
นหรือไม่
เป็ นต้คุนณไปศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การกาหนดข้อบังคับ ของบริษัทให้ผสู้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทได้ เป็ นสิง่ เหมาะสมที่ผสู้ อบบัญชีซงึ่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในบริษัท ควรกระทาได้หรือไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานทีป่ ระชุม ได้สอบถามว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีการกาหนด
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การกาหนดข้อบังคับ ของบริษัทให้ผสู้ อบบัญชีอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
ห้ามมิให้ผสู้ อบบัญชีถือหุน้ ของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กาหนดระยะเวลาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) เพื่อไม่ให้
บริษัทได้ เป็ นสิง่ เหมาะสมที่ผสู้ อบบัญชีซงึ่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายในบริษัท ควรกระทาได้หรือไม่
บุคคลซึง่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื่น
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติของกฎหมายไม่มีการกาหนด
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ห้ามมิให้ผสู้ อบบัญชีถือหุน้ ของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กาหนดระยะเวลาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout period) เพื่อไม่ให้
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
บุคคลซึง่ ล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื่น
เมื
ีผถู้ ือมหุน้ทีท่่ปาระชุ
นใดประสงค์
สอบถามและแสดงความคิ
เห็น เพิ
่มเติม ประธานที
่ประชุยมงทั
จึงง้ เสนอให้
ที่ปถ้ ระชุ
มติ่อทไม่ี่ปมระชุ
มพิจารณาแล้
วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ดยกว่
าสามในสี
่ของจานวนเสี
หมดของผู
ือหุมน้ ลงมติ
ซึ่งมา
พิประชุ
จารณาอนุ
มตั สิแิทก้ธิไอขเพิ
่มเติยมงลงคะแนน
ข้อบังคับของบริ
ม และมี
อกเสี
อนุมษตั ัทิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติ มถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่ อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ทัง้ นี ้ โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการหรือ
โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
บุคคลที่ได้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
เห็นด้วย
3,163,921,265 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติ มถ้อยคาหรือดาเนินการใดๆ เพื่ อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
3,163,921,265 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4.
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ
ม
ั
ต
ิ
ล
ดทุ
น
จดทะเบี
ย
นของบริ
ษ
ั
ท
และแก้
ไ
ขเพิ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ัตน์ ชินประพิ
พรนประธานที
ระชุม ชีแ้ จงต่
ที่ประชุมไผูขเพิ
ถ้ ือหุ่มน้ เติว่ามอ้หนั
างถึงสืงมติ
ที่ปคระชุ
ผูถ้ ือหุษน้ ั ทประจ
วาระที่ นายวิ
4 พิจรารณาอนุ
มัติลนดทุ
จดทะเบีย่ปนของบริ
ษัทอและแก้
อบริ
ณห์มสสามั
นธิญ
ของบริ
ข้อ าปี
4.
2562
ติให้จ่าอยเงิ
นผลที่อตั นราจดทะเบี
4 หุน้ เดิยมนของบริ
ต่อ 1 หุน้ ปัษนัทผล หลังจากการจ่ายหุน้ ปั นผล บริษัทมีจานวนเศษหุน้ คงเหลือจากการ
่อให้มีสมอดคล้
เพื
งกันบปัการลดทุ
จ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าวจานวน 1,151 หุน้ และได้ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
2562 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 4 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล หลังจากการจ่ายหุน้ ปั นผล บริษัทมีจานวนเศษหุน้ คงเหลือจากการ
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี ้
จ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าวจานวน 1,151 หุน้ และได้ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
ทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,353,450 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เพื่อให้
หน้สาอดคล้
ที่ 17 องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี ้
หน้าทีที่ ่ 30
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ทุนจดทะเบียน 3,775,353,450 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น 3,775,353,450 หุน้ (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียน 3,775,353,450 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
แบ่งออกเป็ น 3,775,353,450 หุน้ (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
หุน้ สามัญ
3,775,353,450 หุน้ (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้ ( - )
โดยแยกออกเป็ น
หุจากนั
น้ สามัน้ ได้
ญ สอบถามว่
3,775,353,450
หุน้ มีค(สามพั
นเจ็อต้ดอร้องการเสนอความเห็
ยเจ็ดสิบห้าล้านสามแสนห้
ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
าถามหรื
นหรือไม่ าหมื่นสามพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหุน้ )
หุเมืน้ ่อบุไม่
รมิ มสิีผทถู้ ธิือหุน้ ท่านใดประสงค์- สอบถามและแสดงความคิ
หุน้ ( - )
ดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณา
อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จากนัน้ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด มีคาถามหรือต้องการเสนอความเห็นหรือไม่
จดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์สอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณา
อนุมัติลมติ
ดทุทนจดทะเบี
และแก้วไขเพิ
หนังสือบรินคอ้ ณห์
ของบริษ่ของจ
ั ท ข้อานวนเสี
4. เพื่อยให้
องกับถ้ การลดทุ
ี่ประชุม ยทีนของบริ
่ประชุมพิษจัทารณาแล้
มีมติ่มดเติว้ มยคะแนนไม่
ยกว่สนธิ
าสามในสี
งทัสง้ อดคล้
หมดของผู
ือหุน้ ซึ่งมาน
จดทะเบี
นของบริ
ประชุม ยและมี
สิทธิษอัทอกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท
เห็นด้วย
3,163,921,109 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
รวมทัง้ สิน้ 3,163,921,265 หุน้ และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
3,163,921,109 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
บัตรเสีย
156 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บัตรเสีย
156 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการ
วาระที
ลงมติ ่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการ
ทหารไทย จากัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating หรือไม่
ลงมติ
นายวิรัตน์ ชิน ประพิ น พร ประธานที่ประชุม ชี แ้ จงต่อที่ป ระชุมว่า การควบกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร
(มหาชน) ซึ่งเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษั ท กับ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ น การควบรวมในธุรกิ จ ธนาคาร
ทหารไทย จากัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating หรือไม่
จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ปั จจุบนั บริษัทเน้นจัดหาเงินทุนโดยการออก
นายวิรัตน์ ชิน ประพิ น พร ประธานที่ประชุม ชี แ้ จงต่อที่ป ระชุมว่า การควบกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด
ตราสารหนี ้ และเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นเรือ่ งการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating
(มหาชน) ซึ่งเป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษั ท กับ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ น การควบรวมในธุรกิ จ ธนาคาร
ยังคงรอความชัดเจนเรือ่ งผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เพื่อประเมินอันดับเครดิต (Rating) อีกครัง้
จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุน ปั จจุบนั บริษัทเน้นจัดหาเงินทุนโดยการออก
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาลดการตัง้ สารองทั่วไปอย่างไร
ตราสารหนี ้ และเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนประเด็นเรือ่ งการจัดอันดับเครดิตโดย Tris Rating
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการตัง้ สารอง
ยังคงรอความชัดเจนเรือ่ งผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ เพื่อประเมินอันดับเครดิต (Rating) อีกครัง้
ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 ซึง่ หากดาเนินการแล้วเสร็จ บริษัทจะดาเนินการปรับเงินตัง้ สารองให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อไป
คุณอนุชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีการพิจารณาลดการตัง้ สารองทั่วไปอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาวิธีการตัง้ สารอง
หน้ษาัททีจะด
่ 18 าเนินการปรับเงินตัง้ สารองให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมต่อไป
ตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 ซึง่ หากดาเนินการแล้วเสร็จ บริ
หน้าทีที่ ่ 31
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คุณอนุ ชิต นิมิตรการดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทมีแนวโน้มผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร และมีแผนการ
ขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร
นายโกวิท รุ ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจาก
ผลการดาเนินรอบ 6 เดือนแรก บริษัทคาดว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2562 ได้ นอกจากนี ้
นิมขยายการให้
ิตรการดี ผูบถ้ ริือกหุารสิ
น้ สอบถามว่
มีแนวโน้ม่นผลการด
งานเป็
ในปั จจุบคุนั ณบริอนุ
ษัทชยัิตงได้
นเชื่อเช่าซือ้ า/ลีในปี
สซิ่ง2562
ในทรัพบริย์สษนิ ัทประเภทอื
เช่น เรือาเนิ
อุปนกรณ์
ฮาร์นดอย่
แวร์างไร
เป็ นและมี
ต้น แผนการ
ขยายธุรคุกิณ
จในอนาคตอย่
ประพาส บุาญงไรชื่น ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เป็ นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการ
นายโกวิ
ท อรุไม่
่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจาก
พิจารณาสิ
นเชื่อหรื
ผลการดนายวิ
าเนินรรอบ
นแรกนบริพรษัทประธานที
คาดว่าจะสามารถด
ให้มเป็ว่นาไปตามเป้
่วางไว้
ในปีอยู
2562
ได้ บนอกจากนี
ัตน์6ชิเดืนอประพิ
่ ประชุม ชี แ้ าเนิ
จงต่นอธุทีร่ปกิจระชุ
สินเชื่ อด้าอหมายที
ยคุณภาพ
(NPL)
่ในระดั
ต่ ากว่าที่ ้
ในปั จจุบนั บริษัทยัเนืง่อได้งจากบริ
ขยายการให้
การสินเชืม่อคุเช่ณาภาพสิ
ซือ้ /ลีสนซิเชื่งในทรั
ย์สนิ ประเภทอื
น เรือ อุปกรณ์
ฮาร์จดารณาอนุ
แวร์ เป็ นต้มนตั ิสินเชื่อใน
ประมาณการไว้
ษัทมีบกริารควบคุ
่ ออย่าพงใกล้
ชิด ซึ่งไม่ส่น่งเช่ผลกระทบต่
อการพิ
ปั จจุบนั คุณประพาส บุญชื่น ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เป็ นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อการ
พิจารณาสินเชื่อหรือไม่
นายวิ
รัตน์ ชินประพิ
่ ประชุม งชีกล่
แ้ จงต่
่ประชุมว่มา สินเชื่ อด้อยคุณภาพ (NPL) อยู่ในระดับต่ ากว่าที่
หลังจากตอบข้
อถามเป็นพร
นที่เรีประธานที
ยบร้อยประธานจึ
าวปิอดทีการประชุ
ประมาณการไว้ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินเชื่ ออย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อใน
ปัปิ จดการประชุ
จุบนั
มเวลา 15.30 น.
หลังจากตอบข้อถามเป็ นที่เรียบร้อยประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
- วิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ___________________________ประธานในที
่ประชุม
( นายวิ
รตั น์ ชินประพิ
ขอแสดงความนั
บถืนอพร )
ประธานกรรมการ

- วิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ___________________________ประธานในที
่ประชุม
( นายวิรตั น์ ชินประพินพร )
- พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ - วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัทประธานกรรมการ
ลงชื่อ___________________________ผูบ้ นั ทึกการประชุม
( นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

- พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริษัท
( นายพลพีร ์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส

( นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ )
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท

- วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ลงชื่อ___________________________ผูบ้ นั ทึกการประชุม
( นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ )
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษัท

หน้าที่ 19

หน้
หน้าาทีที่ ่32
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[เอกสารแนบ 2]

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

นายวิรตั น์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
59 ปี
ไทย
- ปริญญาโท สาขาการตลาด City University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA

ประวัติการอบรม : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services (ToPCATS) รุน่ ที่1/2562
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหารการท่องเทีย่ วสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (กสท.) รุน่ ที่ 1/2560
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุน่ ที่ 3/2559
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 8) รุน่ ที่ 8/2558
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 16/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 40/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 40/2547
ประสบการณ์การทางาน
2546 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
2545 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์ จากัด
2561 - ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 1 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หน้าที่ 33

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ซึง่ ได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายวิรตั น์ ชินประพินพร เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 17 ปี 11 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 9,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.24)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: คณะกรรมการ
6 / 6 ครัง้
: คณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครัง้

หน้าที่ 34

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
81 ปี
ไทย
-

ประวัติการอบรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 53/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 19/2547
ประสบการณ์การทางาน
2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2544 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2536 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2516 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ

บริษัท ซิตแี ้ มนชั่น บางหว้า จากัด
บริษัท เจริญสุขพืชผล จากัด
บริษัท เรียลตีแ้ อนด์พร็อพเพอตี ้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จากัด

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: - ไม่มี กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 4 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายเจริญสุข กิจอิทธิ เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป

หน้าที่ 35

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 17 ปี 11 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 103,214,558 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 2.73)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: คณะกรรมการ 6 / 6 ครัง้
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

นายสมเจตน์ หมูศ่ ิรเิ ลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
64 ปี
ไทย
- Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ ที่ 15/2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 5/2544
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 5/2550
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุน่ ที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของประเทศไทยปี 2560 (Anti-Corruption
for Executives)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 9/2548
ประสบการณ์การทางาน
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการกากับความเสีย่ ง
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2556 - 2563
2554 - 2563
2556 - 2561
2553 - 2561
2555 - 2561
2554 - 2561
2552 - 2561
2557 - 2561
2556 - 2561
2554 - 2561
2561
2559 - 2561
2554 - 2559
2558 - 2560
2554 – 2558
2557 - 2559

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
อุปนายกสมาคม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ / กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ที่ปรึกษานายกสมาคม
กรรมการ และอุปนายกสมาคม
กรรมการอานวยการ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จากัด
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จากัด
สมาคมธนาคารไทย
สมาคมธนาคารไทย
สมาคมธนาคารไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 7 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หน้าที่ 38

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ซึง่ ได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 14 มกราคม 2563 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 6 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: -
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:
:

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
74 ปี
ไทย
Bachelor of Economics, Monash University, Australia

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 20/2547
Banker Trust, New York, USA
- Corporate Finance Training Program
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุน่ ที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของประเทศไทยปี 2560 (Anti-Corruption
for Executives)
ประสบการณ์การทางาน
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2534 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2556 - 2561
รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2549 - 2562
รองประธานกรรมการบริหาร
2545 - 2562
กรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: - ไม่มี กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หน้าที่ 40

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
ซึ่ง ได้ก ลั่น กรองแล้ว เห็ น ว่า นางสาวสุว รรณภา สุว รรณประที ป เป็ นบุ คคลที่ มี คุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรที่จะเสนอผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : ตัง้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่ง 5 เดือน
(นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: -
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[เอกสารแนบ 3]

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
ประวัตผิ ู้สอบบัญชีท่ไี ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวรัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3734

อายุ

: 54 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

: - บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 2561 และ 2562 รวมจานวนเวลา 3 ปี
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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
ประวัตผิ ู้สอบบัญชีท่ไี ด้รับเสนอชื่อเพือ่ รับการแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล

: นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5315

อายุ

: 48 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีในสานักงาน : หุน้ ส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ

: - ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท สคิบ เซอร์วิส จากัด
- บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
- บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด
- บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิง่ จากัด
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)

ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
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[เอกสารแนบ 4]
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.การเพิ่มทุน
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มี มติ ให้น าเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่ อพิ จารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม 3,775,353,450 บาท เป็ น 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมทัง้ สิน้ 1,887,676,725 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุน้ (หุน้ )

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม (บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

หุน้ สามัญ

1,887,676,725

1.00

1,887,676,725

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

2.การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering)
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิได้

จานวนหุ้น
อัตราส่วน
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่)
1,887,676,725
2:1

ราคาขาย
วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่อหุ้น) และชาระเงินค่าหุ้น
1.00
บริษัทจะกาหนด
และประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในภายหลัง

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ด้านล่าง

หมายเหตุ :
1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท กรณีที่มี
เศษของหุน้ ที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
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2) ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม แต่ ล ะรายสามารถจองซื ้อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอัต ราที่ ก าหนดไว้ข ้า งต้น ได้
(Oversubscription) แต่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ตอ่ เมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้ นี ้
กรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิม ในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ี่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
ในรอบแรกมี จ านวนน้อ ยกว่า หุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ มจองซื อ้ เกิ น กว่าสิท ธิ จะจัด สรรหุ้น ที่ เ หลือ ดัง กล่า วให้แ ก่ ผู้ที่ จองซือ้
เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ี่
จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ที่จะได้รบั จัด สรร ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุ้น นั้น ทิ ง้
ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย และยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีขอ้ (1) จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือ
จากการจัดสรร ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ว
ตัวอย่าง
จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมด = 10,000 หุน้
หัก จานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ผถู้ ือหุน้ จองซือ้ ตามสิทธิ = 9,000 หุน้
คงเหลือจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการจองซือ้ ตามสิทธิ = 1,000 หุน้

ผู้ถอื หุ้น

สัดส่วน
การถือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ก
ผูถ้ ือหุน้ ข
ผูถ้ ือหุน้ ค
ผูถ้ ือหุน้ ง
รวม

15%
20%
30%
35%
100%

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุ้นสามัญ
ที่จองซือ้ (หุน้ )
เพิ่มทุนที่
ได้รับจัดสรร ตาม/น้อย
เกินสิทธิ
ตามสิทธิ
กว่าสิทธิ
1,500
2,000
3,000
3,500
10,000
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1,500
1,000
3,000
3,500
9,000

100
500
1,000
1,600

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ
ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ
(สัดส่วนการถือหุ้นเดิม
คูณ จานวนหุน้ ทีเ่ หลือ
การจัดสรรตามสิทธิ)
15% x 1,000 = 150*
30% x 1,000 = 300
35% x 1,000 = 350
800

จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ได้รบั จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
รวมหุ้นที่ได้รับการ
ผู้ถอื หุ้น
จัดสรร (รอบแรก)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ ก
1,500
100*
1,600
ผูถ้ ือหุน้ ข
1,000
1,000
ผูถ้ ือหุน้ ค
3,000
300
3,300
ผูถ้ ือหุน้ ง
3,500
350
3,850
รวม
9,000
750
9,750**
* ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่เกินจานวนที่จองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
** ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรร ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละราย และยังได้รบั
การจัดสรรไม่ครบตามที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามวิธีขอ้ (1) จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีที่มีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีขา้ งต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผูถ้ ือหุน้
รายดังกล่าว) ถือหุน้ ของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้ จนถึงหรือข้ามจุด ที่ตอ้ งทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ รายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3) ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) ก าหนดหรือ เปลี่ย นแปลงวิ ธี ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เช่ น จัด สรรในคราวเดี ย วทั้ง จ านวน หรือ
หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date)
การกาหนดวัน เวลา จองซือ้ และชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา รายละเอียด
ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญ าต การขอผ่ อ นผัน หนัง สื อ บอกกล่า ว หรื อ เอกสารใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การจัด สรรหุน้ สามัญเพิ่ม ทุน ซึ่ง รวมถึงการติดต่อและการยื่น เอกสารต่อเจ้าหน้า ที่ห รือ ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลั กทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3.กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน (Record date) ในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2563
4.การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต
4.1 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นและทุน ช าระแล้ว รวมทั้ง การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สือ
บริคณห์สนธิสว่ นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษั ท จะด าเนิ น การยื่ น ค าขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ขออนุมัติ ใ ห้ร ับ หุ้น เพิ่ ม ทุน เป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
5.1 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยูใ่ นสัดส่วนที่เหมาะสม
5.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ถึงสถานะทางการเงินที่ม่นั คงแข็งแกร่ง
ของบริษัทในระยะยาว
โดยหากมีผูจ้ องซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน บริษั ทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 1,888 ล้านบาท
และบริษัทจะนาเงินจานวนดังกล่าว ใช้ในการดาเนินธุรกิจและปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
6.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทจะมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงิ นทุน เพิ่มมากขึน้ และจะสามารถบริหารโครงสร้างทางการเงิ นให้อยู่ในสัดส่วนที่
เหมาะสม ซึง่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้ในระยะยาว
7.ประโยชน์ที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยเมื่อผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ได้รบั การจดทะเบียน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่น
เช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัททุกประการ ทัง้ นี ้ โดยเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8.รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื หุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
8.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุน้ ของบริษัท (Price Dilution) ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ของบริษัท แต่หากผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนจนครบทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้
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(Price Dilution) ซึ่ง กระทบต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุน้ จะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05
สามารถคานวณได้ดงั นี ้
Price Dilution =

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

=

3.59 - 2.73
3.59

=

ร้อยละ 24.05

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน x จานวนหุน้ เพิ่มทุน)
(จานวนหุน้ ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี)้
=

(3.59 x 3,775,353,450) + (1.00 x 1,887,676,725)
(3,775,353,450 + 1,887,676,725)

=

2.73 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ า กั บ ราคาตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน ้า หนั ก ของหุ้น บริ ษั ท ย้อ นหลั ง 7 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563)
(ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึง่ เท่ากับ 3.59 บาท
8.1.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถื อหุน้ (Control Dilution) ขึน้ อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วน
การถือหุน้ แต่ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผูถ้ ือหุน้ อื่นใช้สิทธิจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื อ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนครบทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมจะมี สดั ส่วน
การถือหุน้ ลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33 ซึง่ สามารถคานวณได้ดงั นี ้
Control Dilution =

จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

1,887,676,725
3,775,353,450 + 1,887,676,725

=

ร้อยละ 33.33

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) ผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ขึน้ อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิ จองซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละราย หากผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบ
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ต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share) แต่ ห ากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ใช้ สิ ท ธิ จองซื ้อ หุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จนครบทั้ง จ านวน
จะมี ผ ลกระทบต่ อ ส่ว นแบ่ ง ก าไร (Earning Per Share Dilution) โดยส่ว นแบ่ ง ก าไรจะลดลงในอัต ราร้อ ยละ 33.33
ซึง่ สามารถคานวณได้ดงั นี ้
EPS Dilution

=

EPS ก่อนเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน - EPS หลังเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
EPS ก่อนเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน

=

0.51 - 0.34
0.51

=

ร้อยละ 33.33

โดยที่ EPS ก่อนและหลังเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน เท่ากับ
EPS ก่อนเสนอขาย =

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

1,931,928,011
3,775,353,450

=
EPS หลังเสนอขาย =

0.51 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ เพิ่มทุนที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

1,931,928,011
3,775,353,450 + 1,887,676,725

=

0.34 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ : กาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
8.2.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทควรดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) เพื่อเป็ นการบริหารโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงิ นทุน ทัง้ ยังสร้างความเชื่ อมั่นให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี ้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ถึงสถานะทางการเงินที่ม่นั คงแข็งแกร่งของบริษัท
8.2.2 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเพิ่มทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั จากการการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
8.2.4 ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้น ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Rights Offering) เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึง่ จะทาให้บริษัทสามารถนาเงินทีไ่ ด้จาก
การเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ ะเป็ นประโยชน์ตอ่
บริษัทและไม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษัท
8.2.5 คารับรองของคณะกรรมการบริษัท
ในกรณี ที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่องที่เกี่ ยวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระทาการหรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกัน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้องได้
และหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผูถ้ ือหุน้ แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสีย หายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้
หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการอันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ ดงั กล่าวแก่บริษัทได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิ
ออกเสียงรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
9.ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการดาเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 มติเรือ่ งการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ดาเนินการจดทะเบียนตามมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์
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วัน เดือน ปี
26 พฤษภาคม 2563
10 มิถนุ ายน 2563
10 กรกฎาคม 2563
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

5

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)

วัน เดือน ปี
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
ก่อนวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบ
ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6

วันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

โดยจะส่งหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวันจองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
รวมถึงจะกาหนดระยะเวลาจองซือ้ และ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ

7

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้
และชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - วิรตั น์ ชินประพินพร - กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายวิรตั น์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
ลายมือชื่อ - โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ - กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
( นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

หน้าที่ 51
-8-
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วิธีปฏิบัติ เอกสารหลักฐานแสดงตน และการลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุม
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่ างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ื อหุน้ ที่ม อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บ
ั มอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี ้
- ผู้ม อบฉัน ทะอาจแสดงความประสงค์ที่ จ ะออกเสีย งลงคะแนนแยกได้ใ นแต่ล ะวาระของการประชุ ม ว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผรู้ บ
ั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สาคัญ
ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง ทัง้ นี ้ หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
● กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของ
ผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
● กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้
แทนหนังสือเดินทาง
● กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล :
- นิติบคุ คลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิช ย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือ ชื่ อของนิติบุคคลนัน้ ๆ ภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ รับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลดังกล่าว
- นิติ บุค คลสัญ ชาติต่างด้า ว : ผูม้ ี อานาจลงนามของนิติ บุคคลจะต้องลงลายมื อชื่อพร้อมประทับตราบริษั ท
ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พบั ลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอานาจที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนัน้ ให้เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมาย
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ให้ทาการแทนบุค คลดังกล่าว หรือบุค คลซึ่งสามารถให้ก ารรับ รองที่ สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ง
ประเทศนัน้ ทาการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร (โนตารีพ่ บั ลิค) อีกชัน้ หนึง่
● กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้ มือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มื อซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั
แม่มือซ้ายของ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิว้ มืออันแท้จริงของผูน้ นั้ และต้องพิมพ์ลายนิว้ มือ
ต่อหน้าพยาน ซึง่ พยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของ
พยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
● ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
- ดร.ถกล นันธิราภากร

ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมูบ่ า้ นผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายวราวุธ วราภรณ์

ที่อยู่ : เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปัจ 15 หมูท่ ี่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
● ผูถ้ ื อ หุน้ ที่ ป ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษั ท เป็ น ผู้รบั มอบฉัน ทะ โปรดส่งหนังสือ มอบฉัน ทะที่ แ สดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข ตามเอกสารแนบ 9) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองบริการธุรกิจ
ตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการองค์กร ตามที่
อยูข่ องบริษัท ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
● ทัง้ นี ้ ผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวข้าราชการ / หนังสือ
เดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. กรณี ผู้ ถือ หุ้ น ถึ งแก่ ก รรม : ให้ผู้จัด การมรดกเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเองหรือ มอบฉัน ทะให้ผู้อื่ น เข้า ร่ว มประชุม แทน
โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดกซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ ีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น
เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผอู้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตัง้ ให้เป็ นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรอง
โดยผูม้ ีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
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ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
ผูถ้ ือหุน้
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

ผูร้ บั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือที่มีบาร์โค้ด
และบัตรประจาตัวประชาชน

แสดงหนังสือที่มีบาร์โค้ด
และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
เข้าห้องประชุม
ประธานกรรมการ เปิ ดประชุม เวลา 14.00 น.
และเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผตู้ อ้ งการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
โปรดยกมือ เพื่อส่งบัตรลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่
สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
(สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ที่ผมู้ อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ตอ้ งออกเสียงอีก)

ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม
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[เอกสารแนบ 6]

ข้อบังคับของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมที่ผถู้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. การวิ นิ จ ฉัย ชี ข้ าดหรือ ลงมติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ก ระท าโดยการออกเสีย งลงคะแนน และไม่ว่า การออกเสีย ง
ลงคะแนนนัน้ จะกระทาด้วยวิธีใด ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชีข้ าดได้แม้วา่ จะมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ตาม
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้
หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
(ช) การเพิ่มทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ซ) การออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบบริษัท
(ญ) การเลิกบริษัท
ข้อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะท าได้เมื่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่า งน้อ ย 5 คนร้อ งขอ เมื่ อมี ก ารร้อ งขอและที่ ป ระชุม ลงมติ ให้มี ก าร
ลงคะแนนลับ
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผล
ข้อ 46. บริ ษั ท ต้อ งจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ นทุ น ส ารองไม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 ของก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 47. บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง หมดหรือ บางส่ ว น โดยออกเป็ นหุ้น สามั ญ ใหม่ ใ ห้ผู้ถื อ หุ้น โดยความเห็ น ชอบของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ ถ้าบริษัทยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ให้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ่ เห็นว่าบริษั ทมีผลกาไรพอและสมควร
ที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็ นทุนสารองของบริษัทต่อไป
ข้อ 49. การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร
ข้อ 21. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ ที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ีข้ าด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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[เอกสารแนบ 7]

ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

:
:
:
:
:

ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
73 ปี
ไทย
เลขที่ 27 หมูบ่ า้ นผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

คุณวุฒกิ ารศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์, University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 43/2561
- หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุน่ ที่ 36/2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 228/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 3/2559
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 8/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 8/2547
- สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2559
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน ปี 2562
ประสบการณ์การทางาน
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2545 - ปั จจุบนั
อาจารย์พิเศษ / กรรมการที่ปรึกษา
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2557 - 2558
คณบดี คณะบัญชี
2555 - 2558
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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง่ โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: 2 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
: 1 แห่ง ตามประสบการณ์ทางาน
: - ไม่มี -

จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 579,693 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.02)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: คณะกรรมการ
: คณะกรรมการตรวจสอบ

5 / 6 ครัง้
4 / 4 ครัง้

ทั้งนีก้ รรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

: นายวราวุธ วราภรณ์
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: 71 ปี
: ไทย
: เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปั จ 15 หมูท่ ี่ 3 แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

คุณวุฒกิ ารศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 25/2560
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุน่ ที่ 19/2557
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 82/2553
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน ปี 2562
ประสบการณ์การทางาน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2548 - 2551
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
2546 - 2547
รองอธิบดี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

: - ไม่มี : - ไม่มี : - ไม่มี -

จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: คณะกรรมการ
6 / 6 ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ
4 / 4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 3 / 3 ครัง้

ทั้งนีก้ รรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
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[เอกสารแนบ 8]

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้
ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่ง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3.ไม่มี ความสัมพันธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิด ามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.ไม่ มี ห รือ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ กับ บริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุ ม ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6.ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จ การที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
* หมายเหตุ : บริษัท ได้กาหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้น ต่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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[เอกสารแนบ 9]
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบ ก.
(Form A.)

Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...

I/We,

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ ………………………………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ราชธานีลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………เสียง ดังนี ้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ……………………………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

(3) ขอมอบฉันทะให้

votes

Giving a proxy to

(1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
(2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
(3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผูแ้ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุ ม สามัญผู้ถือประจาปี 2563 ในวันศุ กร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday,
July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathorn Tower 11th floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road,
Khlongtonsai Sub District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor

ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Notes :
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes
of a shareholder may not be split for more than one proxy.
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แบบ ข.
(Form B.)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...

I/We,

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ ………………………………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ราชธานีลิสซิง่ จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………เสียง ดังนี ้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ……………………………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

(3) ขอมอบฉันทะให้

votes

Giving a proxy to

(1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
(2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
(3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
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คนหนึ่ง คนใดเพีย งคนเดี ย วเป็ น ผูแ้ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุ ม สามัญผู้ถือประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday,
July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathorn Tower 11th floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road,
Khlongtonsai Sub District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน สด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements ( Statements of financial position, Statements of
comprehensive income,Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December 2019.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2019 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
Agenda 5 To consider and acknowledge the interim dividend payment for the year 2019 performance

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2020

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 นายวิรตั น์
6.1 Mr.Virat

ชินประพินพร
Chinprapinporn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

6.2 นายเจริญสุข

กิจอิทธิ

6.2 Mr.Charoensook Kititti

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

6.3 นายสมเจตน์
6.3 Mr.Somjate

หมู่ศิริเลิศ
Moosirilert

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

6.4 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.4 Ms. Suvarnapha

เห็นด้วย
Approve

Suvarnaprathip

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ดย่อยในปี 2562 และพิ จารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
Agenda 7 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019 and to approve the
remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
7.1 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.
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7.2 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563

7.2 To Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2020

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 9 To consider and approve to issuance and offering of the Debenture

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 10 To consider and approve the increase of the registered capital and the amendment of the Company memorandum of
association, Article 4. To be consistent with the increase of the registered capital of the Company.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other issues (if any)

(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รบั มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่เป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสือ มอบฉัน ทะนี ใ้ ห้ถื อ ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
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(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
หมายเหตุ (Remarks)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on its behalf and all
votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
2. In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain
member may be voted for.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. Where the proxy provisions prescribed above are not sufficient to cover all intentions of the proxy, the proxy may use the annex
form of proxy attached therefore.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) การประชุ ม สามัญผู้ถือประจาปี 2563 ในวัน
ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสิน สาธรทาวเวอร์
ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Grant of proxy as a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited Grant of proxy as a shareholder in
the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday, July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the
Conference Room of Sinnsathorn Tower 11th floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtonsai Sub
District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Form of Proxy (Form C.)
(The form is used only if the shareholder is a foreign investor and appointed of a custodian in Thailand
As the custody of shares)
RE: The Department of Business Development Form of Proxy (No. 5), 2007.
เขียนที่ ……………………………………….

Made at

วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ.………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...

I/We,

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ ………………………………..
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ……………………………………………....................

As a custodian for

ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………เสียง ดังนี ้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ……………………………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………เสียง
Common stock

shares have number of voting right

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

(1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
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(2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
(3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยูบ่ า้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ์ …………………..……… หรือ
District
Province
Postal Code
or
คนหนึ่ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผูแ้ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุ ม สามัญผู้ถือประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ มอาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday,
July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathorn Tower 11th floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road,
Khlongtonsai Sub District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I hereby appoint proxy to attend the meeting and vote as follows.

มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

Total number of shares held by proxy and entitled to vote.

มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ
Grant only partial proxy

หุน้ สามัญ…………………………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้………….. เสียง
Common stock

Shares and eligible to vote

Vote

หุน้ บุรมิ สิทธิ………………………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้………….. เสียง
Preferred shares

Shares and eligible to vote

Vote

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด…………………………………………………. เสียง
Total voting right

vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2562

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิน สด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements ( Statements of financial position, Statements of
comprehensive income,Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December 2019.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2019 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
Agenda 5 To consider and acknowledge the interim dividend payment for the year 2019 performance

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2020

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 นายวิรตั น์
6.1 Mr.Virat

ชินประพินพร

Chinprapinporn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain
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6.2 นายเจริญสุข

กิจอิทธิ

6.2 Mr.Charoensook Kititti

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

6.3 นายสมเจตน์
6.3 Mr.Somjate

หมู่ศิริเลิศ
Moosirilert

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

6.4 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
6.4 Ms. Suvarnapha

เห็นด้วย
Approve

Suvarnaprathip

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ดย่อยในปี 2562 และพิ จารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
Agenda 7 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019 and to approve the
remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
7.1 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019

เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required

7.2 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563

7.2 To Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2020

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 9 To consider and approve to issuance and offering of the Debenture

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 10 To consider and approve the increase of the registered capital and the amendment of the Company memorandum of
association, Article 4. To be consistent with the increase of the registered capital of the Company

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
Agenda 11 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Not approve

Abstain

Approve

Not approve

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other issues (if any)

(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รบั มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่เป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อ มอบฉัน ทะนี ใ้ ห้ถื อ ว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
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กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
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[เอกสารแนบ 10]

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับการดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์
ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่สง่ มาด้วย) ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1.เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2.สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3.หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ที่ ไม่ มี ข ้อ ความ (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ถื อ หุ้น สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER Facebook Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1.เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
เลือก QR Code
2.สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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สแกน QR Code
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Krung Thonburi Road

ถ.กรุงธนบุรี

Sinsathorn Tower

อาคารสินสาธรทาวเวอร์
สถานีกรุ งธนบุรี

Thai Sri Tower

อาคารไทยศรี


Krung Thonburi Station



Charoen Rat Road
ถ.เจริญนคร

Somdet Prachao Taksin Road

ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

Bus No. 3,76,84,105,120,167

รถเมล์สายทีผ่ ่าน ได้แก่ 3,76,84,105,120,167

โทรศัพท์ (Tel.) 02-431-9000 โทรสาร (Fax.) 02-431-9099

[เอกสารแนบ 11]

AGM on 11th Fl.

*** ห้องประชุมชัน้ 11 ***

77/35-36 11UP Floor Sinsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtonsai, Khlongsarn, Bangkok 10600

U-Turn



จุดกลับรถ

Wongwian Yai Station



สถานีวงเวียนใหญ่
 



Lad Ya Road
Charoennakorn Road

77/35-36 ชัน้ 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

Phet Kasem Road

Wongwian Yai

Chaopraya River

