ข้อบังคับของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลาย ซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้
คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนการประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถอื หุ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมที่ผถู้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรือลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทาด้วยวิธใี ด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ี คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ น
เสียงชีข้ าดได้แม้ว่าจะมิได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก็ตาม
ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมจะลงมติ ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มขี อ้ ห้าม
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มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุน้ หนึ่ง
เป็ นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั
(ช) การเพิม่ ทุนจดทะเบียน หรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ซ) การออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบบริษทั
(ญ) การเลิกบริษทั
ข้อ 40. การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อย 5 คนร้องขอ เมื่อมีการร้องขอและทีป่ ระชุมลงมติให้มกี ารลงคะแนนลับ
ข้อ 41. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการดาเนินกิจการในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 42. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 43. ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุม
(ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับการบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 45. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ โดยจั ดทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั และให้คณะกรรมการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
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ข้อ 46. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 47. บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้ผถู้ อื หุน้ โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก็
ได้ ถ้าบริษทั ยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนไว้แล้ว
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ให้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไรพอและสมควรทีจ่ ะ
ทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
(ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็ นทุนสารองของบริษทั ต่อไป
ข้อ 49. การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี
ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกับคณะกรรมการ
ข้อ 20. กรรมการของบริษทั จะมีจานวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กาหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร
ข้อ 21. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ ทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึง่ ได้ รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วน
1 ใน 3 กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 27. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงิน รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
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