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ขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวกับ 

การประชุมผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนน 

และการนับคะแนนเสียง 

1. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุน 

องคประชุม 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมผีูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม
ตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการ
เรยีกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะกําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูถือหุนมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ได ซึ่งจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

(1) ผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเองหรือโดยผูรับมอบฉันทะจะตองสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

(2) บริษัทจะตองจัดใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมแสดงตนเพื่อเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกอนรวมการประชุม 
(3) บริษัทจะตองจัดใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมสามารถลงคะแนนได ทั้งการลงคะแนนโดยเปดเผยและการลงคะแนนลับ 
(4) บริษัทจะตองจัดใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูป

ขอมูลอิเลก็ทรอนิกส เวนแตเปนการประชุมลับ 
(5) บริษัทจะตองจัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกสของผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกคนไวเปนหลักฐาน 
(6) การประชุมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่หนวยงานราชการที่

เกี่ยวของประกาศกําหนด 
(7) บริษัทจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนหนังสือ 

ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนรายนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ 

การดําเนินการประชุม 

ขอ 33.  ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรอง
ประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 34. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สาํคญั การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา

จัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุนกูของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลกิบริษัท 
(ฌ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคบัของบริษัท 
(ญ) การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2544  

ขอ 35.  การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
และผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสยีงหนึ่ง 

ขอ 46. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทําไดเมื่อ 

(1) หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีที่หุนยังจําหนายไมหมด หุนที่เหลือตองเปนหุนที่ออก
เพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน 

(2) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คะแนน และ 

(3) นํามติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแตวัน ที่ที่ประชุมลงมติดังกลาว 

ขอ 48. บริษัทจะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลดจํานวนหุนใหนอยลงก็ได แตจะลดทุนลงไปให
ถึงต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาไดไม 

 เวนแตในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดแลวยังคงมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู บรษิัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได 

 การลดมูลคาหุนหรือลดจํานวนหุนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนจํานวนเทาใด และดวยวิธีการอยางใด จะกระทําไดตอเมื่อที่ประชุมผูถือ
หุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทตอง
นํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 

การเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 15.  เวนแตที่ไดกําหนดไวในขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดงัตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน

เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 21. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

สัดสวนการถอืหุนของคนตางดาวในบริษัท 

ขอ 10. หุนของบริษัทโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
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2. การออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในกรณีทั่วไปใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ตามขอบังคบับรษิัท ขอ 34 (1)) เวนแตขอบังคับหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น ไดแก 

วาระ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตาํแหนง 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชหลักเกณฑ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบรษิัท ขอ 15  

วาระ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชหลักเกณฑ วิธีการ และการออกเสียงลงคะแนนตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบรษิัท ขอ 15  

วาระ 8 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2564 

การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเตมิ มาตรา 90 

วาระ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 34(2)(จ)  

วาระ 11  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 34(2)(ฌ) 

วาระ 13.  พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 34(2)(จ)  

วาระ 14  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคบัของบริษัท ขอ 34(2)(ฌ) 

วาระ 15  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 34(2)(ง) 

วาระ 16  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ขอ 34(2)(ฌ) 

วาระ 18  พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุน (Whitewash) 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย (ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรพัยทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถือหุนของกิจการ)   

หมายเหตุ  ผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไดแก (1) นายประชา เหตระกูล ถือหุนจํานวน 24,576,400 หุน (คิดเปนรอยละ 9.66 ของทุน
ชําระแลว) (2) นายแดน เหตระกูล ถือหุนจํานวน 11,163,570 หุน (คิดเปนรอยละ 4.39 ของทุนชําระแลว) 
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วาระ 19  พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การออกเสียงลงคะแนน : ใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับ
สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ขอ 22) 

หมายเหตุ ผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ไดแก (1) นายประชา เหตระกูล ถือหุนจํานวน 24,576,400 หุน (คิดเปนรอยละ 9.66 ของทุน
ชําระแลว) (2) นายแดน เหตระกูล ถือหุนจํานวน 11,163,570 หุน (คิดเปนรอยละ 4.39 ของทุนชําระแลว) 

3. การนับคะแนนเสียง 
3.1 การออกเสียงลงคะแนน ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
3.2 ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแตละวาระวา มีผูถือหุนทานใด 

ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง หรือไม 
o กรณีมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่แจกใหเมื่อ

ลงทะเบียนเขาประชุม และยกมือขึ้นเพื่อแสดงตวั ประธานที่ประชุมจะใหเจาหนาที่รับบัตรลงคะแนนดังกลาวไปตรวจนับคะแนน
เสียง และจะจัดใหมีสักขีพยานซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผูถือหุน ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนใหเปนไปอยางถูกตองโปรงใส ทั้งนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มิไดสงบัตรลงคะแนน ถือวาลงมติอนุมัติ วาระนั้นๆ 
ตามที่เสนอ 

 กรณีตอไปนี้ จะถือวาเปนบัตรเสีย 

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง 
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ หรือไมแสดงความจํานงท่ีชัดเจน 
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวาคะแนนเสียงที่มีอยู 
o กรณีไมมผีูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะยกมือแสดงการ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวาระ

นั้นๆ ตามที่เสนอ เวนแตในกรณทีี่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลงมติ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ซึ่งบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวในการลงมติแตละวาระแลว 

3.3 ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและไดสงหนังสือมอบฉันทะไวลวงหนา โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือมอบ
ฉันทะไวแลว บรษิัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนดังกลาวรวบรวมไว และจะนํามารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

3.4 ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เปนรายบุคคล โดยเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนที่ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการทีละราย 

3.5 ภายหลังการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนใหที่ประชุมทราบในแตละวาระ โดยแบงเปนคะแนนเสียงท่ี เห็น
ดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย เปนจํานวนเทาใด และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 

 


