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ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียง 
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม

ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  1 ช่ัวโมง 

จ านวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง

หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

การด าเนินการประชุม 

ข้อ 33.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียง

หนึ่ง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ช) การควบบริษัท 

(ซ) การเลิกบริษัท 

(ฌ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

(ญ) การออกหุ้นเพ่ือช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามาตรา 54/1 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  
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ข้อ 35.  การลงคะแนนลับ อาจจะกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้

ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 

ข้อ 46. บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ

กระท าได้เมื่อ 

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้น

ยังจ าหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) น ามติเพ่ิมทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 

14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว 

ข้อ 47.หุ้นที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ 46 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นตามส่วนจ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน

หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งน้ี ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอ านาจให้แก่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดราคาหุ้น จ านวนหุ้น วันที่จ าหน่ายหุ้น 

ข้อ 51. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่

ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ

ดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องน้ันๆ ด้วย 

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแยง้กับข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดดังกล่าวบังคบั  

สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคน

ต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในแต่ละวาระเป็นดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (1)) 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 66,236,520 บาท  จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 320,536,266 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 254,299,746 บาท โดย

การตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 66,236,520 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (2) 

(จ)) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (2) 

(ฌ)) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 76,289,923 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 254,299,746 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 330,589,669 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 76,289,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (2) 

(ง)) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (2) 

(ฌ)) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 76,289,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)  

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 (1)) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดย

อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการ

ออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานใน

การค านวณจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นส าหรับวาระนี ้ 

(ก)  บุคคลตามมาตรา 258 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม) ของผู้ขอผ่อนผัน  

(ข)  บุคคลที่กระท าการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน  

(ค)  บุคคลตามมาตรา 258 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และที่มีแก้ไขเพ่ิมเติม) ของบุคคลตาม (ข)  

(ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 

29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

กิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ)   

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี

ส่วนได้เสีย (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
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3. การนับคะแนนเสียง 

3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ

สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

หรือไม่ 

• กรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท า

เครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และ

ยกมือขึ้นเพ่ือแสดงตัว ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนดังกล่าว

ไปตรวจนับคะแนนเสียง และจะจัดให้มีสักขีพยานซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทที่

ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้นท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไป

อย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ส่งบัตรลงคะแนน 

ถือว่าลงมติอนุมัติ วาระน้ันๆ ตามที่เสนอ 

กรณีต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

1. บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือขื่อก ากับ หรือไม่แสดงความจ านง

ที่ชัดเจน 

3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ 

• กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือแสดงการไม่เห็นด้วย หรือ งดออก

เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระนั้น ๆ ตามที่เสนอ เว้นแต่ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติ 

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในการลง

มติแต่ละวาระแล้ว 

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้

ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทจะน าการออก

เสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะน ามารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุม 

3.4 ภายหลังการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุม

ทราบในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย เป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด 


