
 ส่ิงทีส่่งมาด้วยในลาํดบัที่ 3 
ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

1.ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
1.1 ช่ือนายวีระชัย  ศรีขจร 

 

อาย ุ 63 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียงด้านการปฎิบติัการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  9 พฤษภาคม 2539 (29 ปี 9 เดือน) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท 217,800 หุ้น (0.06%) 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบญัฑิต-วิศวกรรมเคร่ืองกล มาหวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102 
การอบรมด้านอ่ืนๆ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 4 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประสบการณ์ 
 

2547 - 2552   กรรมการผู้จดัการ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี 
2551 - 2554   กรรมการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.  ไทยสตอเรจ แบตเตอร่ี 
กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท) 
                                             2555 - ปัจจบุนั   ผู้ อํานวยการสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ 
การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าประชมุ 7 ครัง้ 

คณะกรรมการความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ  11 ครัง้ 
คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมมี่ประวติัการทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)



 
1.2 ช่ือนางสาวศริิวรรณ สุกัญจนศริิ 

 

อาย ุ 54 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 3 กมุภาพนัธ์ 2530  (30 ปี) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท 2,658,132 หุ้น (0.74%) 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การโฆษณา มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต-การเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 46 
การอบรมด้านอ่ืนๆ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุ่นท่ี ) 

หลกัสตูรเสริมสร้างผู้จดัการยคุใหม ่รุ่นท่ี  (MMP) 
หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 2554 

ประสบการณ์ 
 
 
 

2551 - 2554   เลขานกุาร ชมรมผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ   
                      การค้าระหวา่งประเทศกลาง 
2549 - 2554   ผู้พพิากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่ง 
                      ประเทศกลาง 
2544 - 2547   ผู้พพิากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท) 
 2555 - ปัจจบุนั  อปุนายกฝ่ายพฒันาองค์กรและIT สมาคมการพิมพ์ไทย 

2547 - ปัจจบุนั  รองประธานกลุม่ฯ การพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ 
                         กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ 
                         สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2553 - ปัจจบุนั  เหรัญญิก  มลูนิธิแมฟ่า้หลวงเพ่ือพฒันาครูชนบท 
2544 - ปัจจบุนั  เหรัญญิก มลูนิธิคริสเตียนเพ่ือเดก็พิการ 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
คณะกรรมการความเส่ียงด้านปฎิบติัการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 10 ครัง้ 
คณะกรรมการความเส่ียงการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 10 ครัง้ เข้าประชมุ 9 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
ไมมี่ประวติัการทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

  
 
 

26 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560



 
1.2 ช่ือนางปรารถนา มงคลกุล 

 

อาย ุ 52 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                      

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 27 กมุภาพนัธ์ 2530  (4 ปี) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมมี่ 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 34/2546 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016 
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of  Directors Association 

การอบรมด้านอ่ืนๆ - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี   
  สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Advanced Management Program  Harvard Business School 
- หลกัสตูร Thai  Intelligent  Investors รุ่นท่ี 1/2555  สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
   และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์ 
 
 
 

2555-2558    กรรมการและประธานกรรมการ 
                     บมจ. แม็คกรุ๊ป จํากดั 
2541-2554    กรรมการบริหาร   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                     กลุม่บริษัท  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2550 - 2554  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                     บมจ. โทรีเซนไทย เอ เยนต์ซีส์ 
2550 - 2554  กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท 
2551 - 2554  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ 
2535 - 2541  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.  เซน็ทรัลพฒันา 
2533 - 2535  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
                     บจก. ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์ วสิเซส 
2529 - 2533 หวัหน้าหน่วยการเงิน  องค์การ USAID / THAILAND 
 
 
 
 

 
1.2 ช่ือนางปรารถนา มงคลกุล 

 

อาย ุ 52 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                      

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 27 กมุภาพนัธ์ 2530  (4 ปี) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมมี่ 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 34/2546 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016 
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of  Directors Association 

การอบรมด้านอ่ืนๆ - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี   
  สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Advanced Management Program  Harvard Business School 
- หลกัสตูร Thai  Intelligent  Investors รุ่นท่ี 1/2555  สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
   และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์ 
 
 
 

2555-2558    กรรมการและประธานกรรมการ 
                     บมจ. แม็คกรุ๊ป จํากดั 
2541-2554    กรรมการบริหาร   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                     กลุม่บริษัท  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2550 - 2554  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                     บมจ. โทรีเซนไทย เอ เยนต์ซีส์ 
2550 - 2554  กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท 
2551 - 2554  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ 
2535 - 2541  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.  เซน็ทรัลพฒันา 
2533 - 2535  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
                     บจก. ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์ วสิเซส 
2529 - 2533 หวัหน้าหน่วยการเงิน  องค์การ USAID / THAILAND 
 
 
 
 

 
1.2 ช่ือนางปรารถนา มงคลกุล 

 

อาย ุ 52 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                      

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 27 กมุภาพนัธ์ 2530  (4 ปี) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมมี่ 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 34/2546 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016 
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of  Directors Association 

การอบรมด้านอ่ืนๆ - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี   
  สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Advanced Management Program  Harvard Business School 
- หลกัสตูร Thai  Intelligent  Investors รุ่นท่ี 1/2555  สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
   และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์ 
 
 
 

2555-2558    กรรมการและประธานกรรมการ 
                     บมจ. แม็คกรุ๊ป จํากดั 
2541-2554    กรรมการบริหาร   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                     กลุม่บริษัท  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2550 - 2554  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                     บมจ. โทรีเซนไทย เอ เยนต์ซีส์ 
2550 - 2554  กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท 
2551 - 2554  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ 
2535 - 2541  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.  เซน็ทรัลพฒันา 
2533 - 2535  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
                     บจก. ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์ วสิเซส 
2529 - 2533 หวัหน้าหน่วยการเงิน  องค์การ USAID / THAILAND 
 
 
 
 

 
1.2 ช่ือนางปรารถนา มงคลกุล 

 

อาย ุ 52 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                      

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 27 กมุภาพนัธ์ 2530  (4 ปี) 
จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมมี่ 
วฒุิการศกึษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 34/2546 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2016 
 Director Diploma Examination, The Australian Institute of  Directors Association 

การอบรมด้านอ่ืนๆ - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี   
  สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- Advanced Management Program  Harvard Business School 
- หลกัสตูร Thai  Intelligent  Investors รุ่นท่ี 1/2555  สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
- หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
   และองค์การมหาชน รุ่นท่ี 13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์ 
 
 
 

2555-2558    กรรมการและประธานกรรมการ 
                     บมจ. แม็คกรุ๊ป จํากดั 
2541-2554    กรรมการบริหาร   กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                     กลุม่บริษัท  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2550 - 2554  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                     บมจ. โทรีเซนไทย เอ เยนต์ซีส์ 
2550 - 2554  กรรมการ บมจ. เอสแอนด์ พี ซินดิเคท 
2551 - 2554  กรรมการ บมจ. โรงแรมราชดําริ 
2535 - 2541  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.  เซน็ทรัลพฒันา 
2533 - 2535  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
                     บจก. ไทยแอร์พอร์ท กราวนด์ เซอร์ วสิเซส 
2529 - 2533 หวัหน้าหน่วยการเงิน  องค์การ USAID / THAILAND 
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การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2558 - ปัจจบุนั   กรรมการ  ประธาน กรรมการบริหารความเส่ียง  

                          กรรมการสรรหา  
                          กรรมการคณะธรรมมาภิบาลและกํากบักิจการท่ีดี 
                          บมจ เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท  
2554 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บมจ. ดสุติธานี 

กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท) 
 2558 - ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการบริหาร 

                          กรรมการบริหารความเส่ียง 
                          กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
                          ธนาคารออมสิน  
2558 - ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
                          อนกุรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฎิบติังาน กจป. 
                          อนกุรรมการด้านยทุธศาสตร์และการเพิ่มศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          บจ. ไปรษณีย์ไทย 
2558 - ปัจจบุนั   ประธานคณะอนกุรรมการติดตามผลการดําเนินงาน 
                          บจ.ไปรษณีย์ไทยดิสทรีบิวชัน่ 
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
                          อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 
                          ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
                          การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
2557 - ปัจจบุนั   ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ 
2554 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท บติูค คอนซลัติง้ กรุ๊ป จํากดั 
2555 - ปัจจบุนั   สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2555 - ปัจจบุนั   Councilor  สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 
คณะกรรมการความเส่ียงการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้าม ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
ไมมี่ประวติัการทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทัฯ 
  

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้  ให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร  หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว  ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการกาํหนด 

 

ขอ้ 36.    ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองจะตอ้งเสนอเพ่ือ

ทราบ  เพ่ืออนุมติั  หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ  ในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้

ผู ้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37.  ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้ แต่การมอบฉันทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ

ตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ  สถานท่ี

ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง  จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นขอให้การประชุมนั้น

เป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  และให้

ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ

องคป์ระชุม 
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