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ขอบังคับบรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 
1. การจัดประชุมผูถือหุน 

หมวดท่ี 6 ขอ 31 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนจํานวน

ไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมี

การประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

2. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 32 

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว 

และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ท้ังน้ี สถานที่ท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

หมวดท่ี 6 ขอ 36 

กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  
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(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 
 
2. การมอบฉันทะและองคประชุม 
หมวดท่ี 6 ขอ 33 

ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ

หุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 

ใหนัดประชุมใหม และในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

3. การดําเนินการประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 34 

ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในท่ี

ประชุมดังกลาว 

4.  การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 6 ขอ 35 

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน

พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 

และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี  (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษทั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

5.  การเลือกตั้งกรรมการ 

หมวดท่ี 5 

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) 

คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

 

ขอ   16. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก

นอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัด

ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให

ประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

ขอ 17. ในการประชุมผูถอืหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน 

สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
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ขอ 20. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และจะกําหนดไวเปน

คราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากน้ี 

กรรมการบริษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

ขอความในวรรคหน่ึงจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังมาจากพนักงานหรือ

ลูกจางของบริษัทในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของ

บริษัท 

 


