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ขอบังคับของบริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

การเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ 17.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคค

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมามคีะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสยีงช้ีขาด 

 

ขอ 18. ในการประชุมสามญัประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจาํนวนใกลเคยีงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)  
 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ 

ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 
 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหเขามารับตาํแหนงอีกก็ได 

 

การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 36. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือกรุงเทพมหานคร 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกําหนด หรือคณะกรรมการจะกําหนดให

จัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

ขอ 37.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท  
 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรยีกวาการประชุมวิสามัญ  
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลาย

คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10)  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให 

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี ใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุน

คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

จําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวแหงขอ 39. ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมี

การประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

 

ขอ 38. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ให

คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไม

นอยกวาสาม (3) วัน ท้ังน้ี หากการประชุมในคราวน้ันเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจํานวนผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุน

ท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 
  

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 

ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรยีกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 

ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน เฉพาะกรณีมาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด

กําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา

ประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี  

 (1)  จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

 (2)  ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

 (3)  ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 41. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนรวมกันไดไมนอยกวา

หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด อาจขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัด

ประชุมได 
 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเพ่ิมเติมไมเสร็จ และ

จําเปนตองเลื่อนพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัด

ประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหโฆษณา

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 
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ขอ 42. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามี

รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม  

 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถอืหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวาหน่ึง (1) หุน มีหน่ึง (1) เสียง การออก

เสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให

ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

 

ขอ 44. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 (1)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 (2)  ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

       (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

       (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

       (ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

       (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

       (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ขอ 45. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

     (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

     (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

     (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

     (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

     (5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

     (6) กิจการอ่ืน ๆ 


	Uการประชุมผู้ถือหุ้น

