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ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง 

1. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณทีี่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิ ใช่
เปน็การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้ ซ่ึง
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม 
(3) บริษัทจะต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(4) บริษัทจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
(5) บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
(6) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 
(7) บริษัทจะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือ 

ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ 

การด าเนินการประชุม 

ข้อ 33.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 
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(ซ) การเลิกบริษัท 
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
(ญ) การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2544  

ข้อ 35.  การลงคะแนนลับ อาจจะกระท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 

ข้อ 46. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระท าได้เมื่อ 

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจ าหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คะแนน และ 

(3) น ามติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วัน ที่ที่ประชุมลงมติ
ดังกล่าว 

ข้อ 48. บริษัทจะลดทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลงหรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลง
ไปให้ถึงต ่ากว่าจ านวนหนึ่งในส่ีของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ 

 เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต ่ากว่าจ านวนหนึ่งในส่ีของทุนทั้งหมดก็ได้ 

 การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระท าได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ 
บริษัทต้องน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัท 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (1)) เว้นแต่ข้อบังคับหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ได้แก่ 

วาระ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(2)(จ) 

วาระ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(2)(ฌ) 

วาระ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(2)(ฉ) 

วาระ 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(2)(ง) 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

วาระ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 การออกเสียงลงคะแนน : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(2)(ฌ) 

 

3. การนับคะแนนเสียง 
3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้น

ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรดศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนจาก
ไฟล์คู่มือการใช้งานที่ได้น าส่งให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ) ประธานที่ประชุม จะจัดให้มีสักขีพยานซ่ึงเป็นตัวแทน
จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและผู้ถือหุ้น ท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ลงคะแนน ถือว่าลงมติอนุมัติ วาระนั้นๆ ตามที่เสนอ 

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า โดยระบุการออกเสียงลงมติในหนังสือ
มอบฉันทะไว้แล้ว บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะน ามารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

3.4 ภายหลังการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด 

 


