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4.2 ในกรณีมอบฉันทะ 
4.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้อืหุ้น 

4.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 
 

5. ขั �นตอนการออกเสียงคะแนน 

5.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนน 

5.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใหท้ําเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงดว้ยระบบบารโค้ด 

5.3 ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไมท่ําเครื่องหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนมุัติตามทีป่ระธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่
ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจา้หน้าที่ โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

5.4 ประธานที่ประชุมอาจจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระน้ันๆ หรือแจง้ให้ทราบในวาระ
ถัดไป 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีพยาน ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้สอบบัญชี เพื่อทําหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเปนไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
 

6. กติกาการนับคะแนนเสียง 

6.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเปนหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเปนมติ เว้นแต่
กฎหมายกําหนดเปนอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง 

6.2  บริษัทฯ ใช้บารโค้ดในการนับคะแนนเสียง 
6.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทีป่ระชมุ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น

ด้วยและงดออกเสียง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมุ และผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะที่
บริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหนา้ 

6.4 หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงคจะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดตดิต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงคจะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

6.5 การแจ้งผลการลงคะแนนสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช ้
 จํานวนหุ้นของผู้เข้าประชมุล่าสุด 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 34 
 การประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหจ้ัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ 
หรือจะกําหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได้ 
 
หมวดที่ 4 ข้อ 36 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้อืหุ้นไมว่่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส
นั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมดว้ย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชมุในคราวนั้นเป็นการเรียก
ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชญิประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส
แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพตามระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น 

 
2. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 
ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้รบัมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค . ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 

3. การดาํเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 
การประชุมผูถ้ือหุ้นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม เว้นแตท่ีป่ระชุมจะมีมตใิห้

เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุ  
เมื่อที่ประชมุพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่กําหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุน้ซ่ึงมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชมุได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่กําหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถ้ือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ทีป่ระชมุกาํหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไม่น้อยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชุมดว้ย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 51
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หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเปนประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
4. องคป์ระชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเปนการประชุมด้วยตนเองหรือเปนการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ต้องมีจํานวนผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเปน
องคประชุม  

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้า
ร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชมุจะต้องอยู่ในที่ประชมุแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่าน
ระบบควบคมุการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยใหม้ีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียง
และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกิดจากการ
บันทึกดังกล่าว และระบบควบคมุการประชมุต้องมีองคประกอบพื้นฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจ่ะมี
แก้ไขเพิม่เตมิในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเปนองคประชุมตามที่กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ
ประชุมเปนอันระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันมใิช่เปนการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุมในการประชมุครั้งหลังนี้ไม่จําเปนต้องครบองคประชมุ 
 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 
ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการอนุมตักิิจการใดๆ ในที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เปนอย่างอื่นในข้อบังคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรอืในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบรษิัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกับบคุคลอื่นโดยมวีัตถุประสงคจะแบง่กําไร
ขาดทุนกัน 
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หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเปนประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
4. องคป์ระชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเปนการประชุมด้วยตนเองหรือเปนการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ต้องมีจํานวนผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเปน
องคประชุม  

นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณีการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้า
ร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององคประชมุจะต้องอยู่ในที่ประชมุแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่าน
ระบบควบคมุการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยใหม้ีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียง
และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่เกิดจากการ
บันทึกดังกล่าว และระบบควบคมุการประชมุต้องมีองคประกอบพื้นฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจ่ะมี
แก้ไขเพิม่เตมิในกรณีที่ปรากฎวา่การประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเปนองคประชุมตามที่กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ
ประชุมเปนอันระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันมใิช่เปนการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชมุใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุมในการประชมุครั้งหลังนี้ไม่จําเปนต้องครบองคประชมุ 
 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 
ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

หมวด 4 ข้อ 42 
การออกเสียงลงมตใิดๆ หรือการอนุมตักิิจการใดๆ ในที่ประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เปนอย่างอื่นในข้อบังคบันี้ หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรอืในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบรษิัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกับบคุคลอื่นโดยมวีัตถุประสงคจะแบง่กําไร
ขาดทุนกัน 
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ง. การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหสนธิ หรือข้อบังคับของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุ้นกู้ 
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบรษิัท 

 
6. การแต่งตั �งกรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 
บริษัทมคีณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการด้วยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 
หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้  
3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมหีรือจะพงึเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพงึเลือกตั้งในครัง้นัน้ให้ผู้เปนประธานเปนผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
หมวด 3 ข้อ 18 

ในการประชมุสามัญประจําปทีุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เปนสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปแีรก และปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเปนผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอกีก็ได้ 
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