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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

:นำยโสภณ ผลประสิทธิ์
:67 ปี
:91/76 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
:รองประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยงกรรมการอิสระ
:5 มีนาคม 2557
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
:รวมการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นจานวน 8 ปี 1 เดือน 25 วัน
(นับรวมวาระการดารงตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้)
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
:ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร :ไม่มี
ส่วนได้เสี ย
: -ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
: - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 6, สถาบันพระปกเกล้า
- ระดับปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (สาขาการจัดการทัว่ ไป), มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ระดับปริ ญญาตรี วศบ.โยธาสุขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม, Mapua Institute of Technology
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ไม่มี
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน:

2560-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยงกรรมการอิสระ

บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบนั
2556
2555
2553
2551

กรรมการ

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)

อธิบดี

กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผูต้ รวจราชการกระทรวง

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รองอธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในกิจกำรอื่น:

บริ ษทั จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการ*

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหานคร
ผูท้ รงคุณวุฒิ*

*หมายเหตุ

2557-ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมประชุม:
ปี 2561
6/7

คณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2560
8/8

ปี 2559
7/8

ปี 2561
2/2

คณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยง
ปี 2560
2/2

ปี 2559
1/1

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ:ไม่มี
กำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
:ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น

:ไม่เป็ น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

:ไม่มี
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
ส่วนได้เสี ย

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:นำงพรรณี จำรุสมบัติ
:62 ปี
:77 หมู่3 ต.บางกรู ด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
:กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
:2มิถุนายน 2557
: รวมการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นจานวน 7 ปี 10 เดือน 28 วัน (นับ
รวมวาระการดารงตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ดว้ ย)
:ไม่มี
:ไม่มี
: -ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
เป็ นอิสระ
: - ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาสื่ อสารมวลชน(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสรณ์กรุ งเทพมหานคร
: ไม่มี
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน:
ปั จจุบนั
รองประธาน
สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริ มความสัมพันธ์
ปั จจุบนั
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2557-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
2557-2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2552
เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
2551
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
2551
อนุกรรมการส่งเสริ มการลงทุนของ BOI
BOI
2551
กรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
รองเลขาธิการ
สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน
คณะทางาน สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและความมัน่ คงแห่งชาติ ฝ่ ายวิชาการ
2550
รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
2549
สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2548
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั โตโยต้าพาวิลเลี่ยน ระยอง (2005) จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ออฟเฟอร์ เซอร์วสิ จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในกิจกำรอื่น:
บริ ษทั จดทะเบียน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริ มความสัมพันธ์
รองประธาน*
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย*
*หมายเหตุ
ปัจจุบนั

รองประธาน

สภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่ งเสริ มความสัมพันธ์

ปัจจุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมประชุม:
ปี 2561
6/7

คณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2560
8/8

ปี 2559
8/8

ปี 2561
5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560
5/5

ปี 2559
5/5

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ:ไม่มี
กำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
:ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น

:ไม่เป็ น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

:ไม่มี
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล
อายุ
ที่อยู่
ตาแหน่งปั จจุบนั
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร
ส่วนได้เสี ย
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:นำยวุฒิชัย เศรษฐบุตร
:48 ปี
:123 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
:กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และเลขานุการบริ ษทั
:12พฤษภาคม 2557
รวมการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นจานวน 7 ปี 11เดือน 18 วัน (นับ
รวมวาระการดารงตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งในครั้งนี้ดว้ ย)
:ไม่มี
:ไม่มี
: -ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
: - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree in Business Administration, National University, California, U.S.A
: หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิสาหรับเลขานุการบริ ษทั ตามกฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน:
2560-ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั
2558-ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
2558-ปั จจุบนั กรรมการ
2558-ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั
2557-ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี/เลขานุการบริ ษทั
2547-ปั จจุบนั กรรมการ
2556-2556
ผูอ้ านวยการบริ หารฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
ประสานงานทัว่ ไป
2554-2556
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
2553-2556
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2551-2556
เลขานุการบริ ษทั
2548-2550
ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนธุรกิจ
2547-2548
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
2542-2547
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในกิจกำรอื่น:

บริ ษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด
Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
General Engineering Mauritius Limited
MillconThiha GEL Limited
บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีโอฟอร์ม จากัด
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จี สตีล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั จีโอฟอร์ม จากัด
บริ ษทั จีโอฟอร์ม จากัด

บริ ษทั จดทะเบียน
ชื่อบริ ษทั /หน่วยงาน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
-

-

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
ชื่ อบริ ษทั /หน่วยงาน
ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด

กรรมการบริ ษทั

Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited

กรรมการ

General Engineering Mauritius Limited

กรรมการ

MillconThiha GEL Limited

กรรมการ

บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั จีโอฟอร์ ม จากัด

กรรมการ

*หมายเหตุ
2560-ปัจจุบนั

2558-ปัจจุบนั

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรี ต อินดัสทรี ส์ จากัด
บริ ษทั เซเว่น ไวร์ จากัด

2558-ปัจจุบนั

กรรมการ

2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั
2558-ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
General Engineering Mauritius Limited
MillconThiha GEL Limited

กรรมการบริ ษทั

บริ ษทั แมคทริ ค จากัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั จีโอฟอร์ม จากัด
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
สัดส่ วนกำรเข้ ำร่ วมประชุม:
คณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
6/7
8/8
7/8

คณะกรรมการบริ หาร
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
8/11
11/12
12/12

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2561 ปี 2560
ปี 2559
4/6
6/6
8/10

ประวัตผิ ดิ กฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ทีผ่ ่ำนมำ:ไม่มี
กำรมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ งในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
:ไม่เป็ น
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นต้น

:ไม่เป็ น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ

:ไม่มี
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บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)

(เอกสำรทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3)
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง
กำรสรรหำกรรมกำรและกำรแต่ งตั้ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่ งหนึ่ งในสามตามอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่ จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนที่ ใกล้เคียงที่ สุดกับจานวน 1ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ใหม่ได้ ทั้งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดอยูใ่ นข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือ กตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานกรรมการเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนครั้งสู งสุ ดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่ อง
ของอายุ แต่บริ ษทั ฯจะคานึงถึงเวลา ความรู ้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นสาคัญ
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