
23

ระเบียบ ข้อบังคับ

ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ  

ข้อ 21.     ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)

แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่

ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 22.     ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ข้อ 23.    ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ 

จำานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำานวนกรรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำานวน 

ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซ่ึงพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้ 

  

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  

ข้อ 26.    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อ 30.    กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและ

ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยอาจกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
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ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ 

หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความ

ในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

  

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการ

ที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด 

  

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 44.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 

  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น

จำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น

จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

ข้อ 45.    ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้

ให้ลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะกำาหนดก็ได้ 

ข้อ 46.    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

การมอบฉันทะจะต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจำากัดกำาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ี

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
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ก. จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 47.    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม

(1/3) ของจำานวนหุ้น

ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ

ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตาม

ที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ี

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้

ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 48.    ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา

เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 49.    ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสำาคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญช ี  

ข้อ 54.    คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล

และงบกำาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 58.    ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ 

ข้อ 59.    ผู้สอบบัญชีมีอำานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจน

ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำาการของบริษัท ในการน้ีให้ผู้สอบบัญชีมีอำานาจสอบถาม

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้

บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของบริษัทได ้ 

 

ข้อ 60.    ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินและ

ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและ

เอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

  

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำารองตามกฎหมาย  

ข้อ 56.    ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม

มิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock 

Dividend)โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไร

พอสมควรท่ีจะทำาเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

  

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย    

ข้อ 57.    บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิ

ประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 

ของทุนจดทะเบียน 

  

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำาหนดจ่ายปีละ 2 คร้ัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิ
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ที่เหลือหลังจากหลังหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำาหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หาก

ไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเต็ม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th  

********************************************* 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาบัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำานาจ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำานาจ และบัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำานาจ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก)   หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข)   สำาเนาบัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำานาจ

ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำาตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำาเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศ

ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

     

กรรมการอิสระมีบทบาทสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจการท่ีดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้

อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือตำาแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็น

ได้ตามท่ีพึงจะเป็น ดังน้ัน ผู้ท่ีจะทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ

ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนดไว้ ดังนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

หรือบุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการรายน้ัน ๆ 

ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง 

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้

ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงาน

สอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทาง การเงิน

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท      

8.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท 

 

ท้ังน้ี บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงเข้มกว่าข้อกำาหนดข้ันต่ำาของประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำานวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนดขั้นต่ำา

ไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 




