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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

      ทัง้นี ้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั”  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึง่มีหุ้น นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า
วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย ซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม               
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 36.     ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อทราบ  
เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง  จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นขอให้การประชุมนัน้
เป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 39.  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วคร่ึง
ชัว่โมง  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน  มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยวตัถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา  กิจการของบริษัทได้

จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 
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ค าชีแ้จงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดง 
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบส ำคญัประจ ำตวัต่ำงด้ำว หรือ หนงัสือเดินทำง 

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  : 

ก.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซึ่งรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่มำเข้ำร่วมประชมุ   

ข. ส ำเนำบตัรประชำชน (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีกรรมกำรเป็นบคุคลต่ำงด้ำว) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ตำมข้อ ก. พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  : 

ก. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจและอ ำนำจกรรมกำร ซึ่งออกโดย
หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง  พร้อมทัง้รับรองโดยโนตำร่ีพบัลิค 

ข. ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของกรรมกำรท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้องโดยกรรมกำรดงักล่ำว 

2. กรณีการมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : 

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้มอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :   

ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อควำมครบถ้วน 

ข. ส ำเนำบตัรใบส ำคัญประจ ำตวัต่ำงด้ำว  หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง
โดยผู้มอบฉนัทะ 

ค. ส ำเนำบตัรประชำชนของผู้ รับมอบฉนัทะ  (หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่ำงด้ำว)  
ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

1.  หลักฐานแสดงสทิธกิารเข้าร่วมประชุม 


