สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- ผู้ถือหุ้นเป็น บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรด แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัว
ข้าราชการ และแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- ผู้ถือหุ้นเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือ
เดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มลงทะเบียนบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลแล ะลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่
สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษัท
ฯ จะจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉั นทะเป็น บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย : แบบฟอร์มลงทะเบียน และ ภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดย ผู้มอบฉันทะ
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : แบบฟอร์มลงทะเบียนและใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : แบบฟอร์มลงทะเบียน และสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้ มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัว
ข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการ
ดังกล่าว
- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : แบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
จะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงาน
รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้
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ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่ อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความ
กากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ .......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ
อันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้อง
แนบสาเนาบัตรประจาตัวปร ะชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ดังนี้
1. นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/42 โปโลปาร์คคอนโดมิเนียม ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่บ้านสารินปาร์ค ซอยประชานุกูล 3
ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก 66 แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 ซอยเจริญนคร 58 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังรายนามข้างต้นมีส่วนไ ด้เสียในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมอื่นๆ
 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียวเท่านั้น และในกรณี ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาขึ้น และลงนามครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยัง ฝ่ายกากับกิจกรรมองค์กร พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554
 ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน /
บัตรประจาตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ ) ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมทั้งแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียน
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอ บฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน
6 เดือน
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือ
ผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียน : บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.
เป็นต้นไป
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7. การออกเสียงลงคะแนน
:
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ
ก็ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถื อหุ้นใน
ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงค ะแนนในเรื่องนั้น และประธานใน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมและองค์ประชุม
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามั ญประจาปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดย
ชัดเจนขอให้คณ ะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้แก่ผู้ถือหุ้ นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ หรือสานักงาน
สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสานักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการ
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นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริ ษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ ต้องดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคห นึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่ องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน
ที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
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3. การเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่ อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
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