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4.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
4.2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ กำร

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

4.2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

5. ขัน้ตอนกำรออกเสียงคะแนน 
5.1 ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระในบตัรลงคะแนน 
5.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงใน

บตัรลงคะแนนเสยีง และแสดงตวั เพื่อใหเ้จา้หน้าทีร่บับตัรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนนเสยีงดว้ยระบบบารโ์คด้ 
5.3 ผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่ท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืว่าอนุมตัติามทีป่ระธานฯ เสนอต่อทีป่ระชุม ไม่

ตอ้งสง่บตัรลงคะแนนเสยีงใหเ้จา้หน้าที ่โดยจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมด เมื่อเสรจ็สิน้การประชุม 
5.4 ประธานทีป่ระชุมอาจจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ หรอืแจง้ใหท้ราบในวาระ

ถดัไป 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้พียาน ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอก หรอืผูส้อบบญัช ีเพื่อท าหน้าทีด่แูลและตรวจสอบการ

นบัคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 

6. กติกำกำรนับคะแนนเสียง 
6.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมต ิเวน้แต่

กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานฯ มเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหน่ึง 
6.2  บรษิทัฯ ใชบ้ารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสยีง 
6.3 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็

ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะที่
บรษิทัฯ บนัทกึไวล่้วงหน้า 

6.4 หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสยีงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดตดิต่อเจา้หน้าที ่เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถ้อืว่าออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ย 

6.5 การแจง้ผลการลงคะแนนสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแต่ละวาระจะใช ้
 จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น  
 

1. การเรียกประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 34 
 การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื 
หรอืจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 
 
หมวดที ่4 ขอ้ 36 

ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ไมว่่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์
นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาพรอ้มทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั ทัง้นี้ หากการเรยีกประชมุในคราวนัน้เป็นการเรยีก
ประชุมเพื่อจดัใหม้กีารประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัสามารถจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์
แทนกไ็ด ้โดยจะตอ้งจดัสง่และลงโฆษณาทางหนงัสอืพมิพต์ามระยะเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ 

 
2. การมอบฉันทะ 
หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม และ
อย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉันทะนัน้ถอือยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 

3. การด าเนินการประชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตใิห้
เปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  

เมื่อทีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ
เพิม่เตมิไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั
ก่อนการประชุม ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดย
จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 57
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หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
4. องคป์ระชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมจี านวนผู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม  

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ถอืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้
ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่ในทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และจะตอ้งกระท าผ่าน
ระบบควบคมุการประชุมทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีง
และภาพ (แลว้แต่กรณี) ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการ
บนัทกึดงักล่าว และระบบควบคมุการประชมุตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถงึทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
เขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่
หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุมในการประชมุครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
5. การลงคะแนนเสียง 
หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

หมวด 4 ขอ้ 42 
การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่ก าไร
ขาดทุนกนั 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)58
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หมวดที ่4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมแีต่ ไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
4. องคป์ระชุม 
หมวดที ่4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรอืเป็นการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ต้องมจี านวนผู้
ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม  

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดในวรรคแรก ในกรณีการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผู้
ถอืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร และผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ทีเ่ขา้
ร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชมุจะตอ้งอยู่ในทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และจะตอ้งกระท าผ่าน
ระบบควบคมุการประชุมทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยใหม้กีารบนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีง
และภาพ (แลว้แต่กรณี) ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ขอ้มลูจราจรทางคอมพวิเตอรท์ีเ่กดิจากการ
บนัทกึดงักล่าว และระบบควบคมุการประชมุตอ้งมอีงคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถงึทีจ่ะมี
แกไ้ขเพิม่เตมิในกรณีทีป่รากฎวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
เขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่
หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุมในการประชมุครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
5. การลงคะแนนเสียง 
หมวด 4 ขอ้ 41 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ

ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

หมวด 4 ขอ้ 42 
การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัการมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่ก าไร
ขาดทุนกนั 
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ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 

 
6. การแต่งตัง้กรรมการ 
หมวด 3 ขอ้ 15 

บรษิทัมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามทีเ่หน็เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 
หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้  
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
หมวด 3 ขอ้ 18 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
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