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ข้อบังคับบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เกี่ยวกบักำรประชมุผู้ถือหุ้น และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

 
1. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 6 ข้อ 31 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

2. กำรเรียกประชุม 

หมวดที่ 6 ข้อ 32 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่ว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

หมวดที่ 6 ข้อ 36 
กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
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(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
 
2. กำรมอบฉันทะและองค์ประชุม 
หมวดที่ 6 ข้อ 33 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

3. กำรด ำเนินกำรประชุม 

หมวดที่ 6 ข้อ 34 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว 

4. กำรลงคะแนนเสียง 

หมวดที่ 6 ข้อ 35 

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4)  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
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(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 

5. กำรเลือกตั้งกรรมกำร 

หมวดที่ 5 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อ   16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 
ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมาจากพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท 

 


