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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development 2 (SG) Company Limited 

2559 – ม.ค. 2566   กรรมการ WHA Industrial Development (SG) Pte. Limited 

2559 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั 

2558 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (SG) Pte. Limited 

2557 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั 

2556 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารีน่า เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั  

2555 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2546 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซิเดนซ ์จาํกดั 

2544 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์

เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั 

2540 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (BVI) Company 

Limited 

2539 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2538 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

2537 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2537 – 2563  กรรมการ WHA Industrial Development International Company Limited 

(Cayman Island) 

 

 

 

 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 

(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั) 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายบญุเรือง  เลิศวเิศษวิทย ์

อายุ 47 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

โดยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2564 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัช)ี 

- เขา้รว่มสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561  

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

- ผูส้อนในหลกัสตูร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 

- เขา้รว่ม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate 

growth, 2561  

- เขา้รว่ม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561  

ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้  -ไมม่-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554   ตาํแหน่ง Senior Manager – Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญ่ีปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549   ตาํแหน่ง Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซีี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 25 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- Nirvana Daii Public Company Limited 

- WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

- WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 54 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการประกนัภยั

ระดบัสงู 

- หลกัสตูรวิทยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชน ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่ง

ประเทศไทย (TLCA) 

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้ -ไม่ม-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการถงึหุน้ส่วนสาํนกังาน  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหน่ง ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

- ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหน่ง ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชถีึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 32 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงคลงัสินคา้ 

- ผลิตและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ต่างประเทศ 

- Fabrinet (US Listed Company) 

อ่ืนๆ 

- Gulf Electricity Public Company Limited 

- Thai Oil Public Company Limited 

- Trans-Thai Malaysia Company Limited 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายไพบลู  ตนักลู 

อายุ 54 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4298  

วุฒิการศึกษา ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงนิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

อื่นๆ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของประเทศลาวและกมัพชูา 

- ประกาศนียบตัรเร่ืองความเป็นผูน้าํระดบัสงูของเอเชีย, INSEAD Singapore 

- หลกัสตูรบรหิารวิทยาประกนัภยัระดบัสงู (วปส) รุน่ท่ี 8 สถาบนัวทิยาการประกนัภยั

ระดบัสงู 

- หลกัสตูรวิทยาการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส) รุน่ท่ี 1 

- Director Certification Program (IOD class 242/2017 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชน ์(TEPCOT9)  

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 10 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่ง

ประเทศไทย (TLCA) 

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้ -ไม่ม-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2546 ถึง ปัจจบุนั  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการถงึหุน้ส่วนสาํนกังาน  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ปี 2538 ถึง 2545   ตาํแหน่ง ปรกึษาอาวโุสถึงผูช้่วยผูอ้าํนวยการ  

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอฟเอเอส จาํกดั 

- ปี 2533 ถึง 2538  ตาํแหน่ง ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชถีึงผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 32 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 

- ขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงคลงัสินคา้ 

- ผลิตและคา้ขาย 

- เหมือง 

- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 

- อสงัหารมิทรพัย ์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256626 

 
 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวฒัน ์

อายุ 40 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 9548 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์สาขาการบญัช ี

ปรญิญาโท จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ 

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้  -ไมม่-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณก์าร

ทาํงาน 
- ปี 2563 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2559 ถึง 2563   ตาํแหน่ง Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2556 ถึง 2559   ตาํแหน่ง Senior Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2547 ถึง 2556   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 
ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  
จาํนวน 18 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- WHA Corporation Plc and its subsidiaries 

- Electricity Generating Plc and its subsidiaries 

- Global Power Synergy Plc. and its subsidiaries 

- Interlink Communication Plc. and its subsidiaries 

- Interlink Telecom Plc. and its subsidiaries 

- Thachang Green Energy Plc. and its subsidiaries 

อ่ืน ๆ 

- Glow Energy Plc. 

- Gulf Electric Plc. 

- Green Earth Power (Thailand) Company Limited  

- Electricity Generating Authority of Thailand 

- Metropolitan Electricity Authority 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา    

1. ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย -ไม่ม-ี 

2. ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั -ไม่ม-ี 

3. ความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

4. ความสมัพนัธใ์นฐานะกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัทหรือ

บรษิัทย่อย 

-ไม่ม-ี 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 

ข้อบังคับบริษทั ในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้จาํนวนไม่

นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลใน

การท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อ

หุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถือหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาํบอก

กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนั ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

  ทั้งนี ้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได ้ 

ขอ้ 32/1. การประชมุผูถื้อหุน้จะจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ

ใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั

นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 


