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เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัตขิ องกรรมการผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
1. นายคาเรล วินค์ อายุ 78 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
 Master’s Degree in Electrical and Mechanical Engineering,
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศเบลเยียม
 Master of Business Administration, Cornell University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษทั จดทะเบียน
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งปัจจุบันอื่น
 Director, La Monnaie Opera House
 Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport
 Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม
 Senior Advisor, Roland Berger Consultants ประเทศเยอรมนี
ประสบการณ์ การทางาน
 Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม
 Chairman of BAM (Antwerp Mobility Program) ประเทศเบลเยียม
 CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม
 Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม
 Chief Executive Officer, NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม
 Chairman, Sibelco ประเทศเบลเยียม
 Chief Executive Officer , Umicore ประเทศเบลเยียม
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร - ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) มา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั
ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 3/6 ครั้ง

2. นายทอมมี่ เตชะอุบล, อายุ 33 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Bachelor of Commerce, Finance Major (เกียรตินิยม) The University of New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
 Bachelor of Laws, The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 88/2554
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 13/2016
การอบรมอืน่
 หลักสูตรกลยุทธ์การบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รุ่ นที่ 40 สมาคมผูบ้ ริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษทั จดทะเบียน
 กรรมการ กรรมการการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
 กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งปัจจุบันอื่น
 ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ซิ งเสี ยนเยอะเป้ า จากัด
 กรรมการ บริ ษทั บ้านไร่ เตชะอุบล จากัด
 กรรมการ บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบวาระที่ 6
หน้า 3/9

ประสบการณ์ การทางาน
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)
 กรรมการ บริ ษทั คันทรี่ สเตท จากัด
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร - เป็ นบุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
 ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
 ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) มา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั
 ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 6/6 ครั้ง
3. นางสาวประภา ปูรณโชติ อายุ 62 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการ
กรรมการบริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
 ปริ ญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 148/2554
การอบรมอืน่ ๆ
 หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปศส.) รุ่ นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 14 (วตท. 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ 2) สานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 6 (วพน 6) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษทั จดทะเบียน
 กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 กรรมการ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์ การทางาน
 รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่บริ หารผูบ้ ริ หารสายงานกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
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 รองกรรมการผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่บริ หารผูบ้ ริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร - ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) มา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั
ในรอบปี พ.ศ. 2559 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 5/6 ครั้ง
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการใหม่

4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ , อายุ 74 ปี
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick
ประเทศแคนาดา
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick
ประเทศแคนาดา
 ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (Refresh)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอืน่ ๆ
 หลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 1 (วปรอ. 311)
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
 หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตาแหน่ งปัจจุบันในบริษทั จดทะเบียน
 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งปัจจุบันอื่น
 ประธานกรรมการ บริ ษทั ซัมซุ ง ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทย อีทอกซี เลท จากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษทั บางกอกอินดัสเทรี ยลแก๊ส จากัด
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ประสบการณ์ การทางาน
 รักษาการประธานกรรมการ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด
(มหาชน)
 ประธานกรรมการบริ หาร ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั วีนิไทย จากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
ประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สั งคม และอืน่ ๆ ที่สาคัญ
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ประธานหอการค้าและอาเซี่ ยน (ASEAN CCI)
 สมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
 สมาชิกวุฒิสภา
 สมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ สสร. 2550
ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ

1.
2.
3.
4.

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
นายคาเรล วินค์
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นางสาวประภา ปูรณโชติ
ดร. โชคชัย อักษรนันท์

จานวนหุ้น
ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
-
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ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั จดทะเบียนและบริษทั /กิจการอืน่ ๆ

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

1. นายคาเรล วินค์
2. นายทอมมี่ เตชะอุบล

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
จานวน

ประเภทกรรมการ

ไม่มีการดารง
ตาแหน่ง
3 แห่ง

ไม่มี

4 แห่ง

1. กรรมการ กรรมการการลงทุน
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
2. กรรมการ บล. คันทรี่ กรุ๊ ป
3. ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
1. กรรมการ กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการผูจ้ ดั การ
บล. จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
2. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชบุรีโฮลดิ้ง
1. รองประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน)

3 แห่ง

3. นางสาวประภา ปูรณโชติ

4. ดร.โชคชัย อักษรนันท์

บริษัท/กิจการอืน่ การดารงตาแหน่ งใน
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท กิจการทีแ่ ข่ งขัน/
จดทะเบียน) เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

2 แห่ง

1

แห่ง

ไม่มีการ
ดารงตาแหน่ง
ไม่มีการ
ดารงตาแหน่ง

ไม่มี

ไม่มีการ
ดารงตาแหน่ง

3 แห่ง

ไม่มีการ
ดารงตาแหน่ง
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ลักษณะความสั มพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสั มพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุ น้
- สัดส่ วนของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม/หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กบั บริ ษทั /
บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี หรื อ
ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้ อ/ขายวัตถุดิบ/
สิ นค้า/บริ การ/ การให้กยู้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
นายคาเรล วินค์
ดร.โชคชัย อักษรนันท์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ
(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถกู เสนอและคัดเลือกบุคคลผูม้ ี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้มีความเข้มเท่ากับข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
3. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อ
ส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมการอิสระ
4. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิ ทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
5. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
6. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้โดยอิสระไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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(2) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และเป็ นผูเ้ สนอชื่อผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนาเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และนอกจากนี้ยงั พิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติม
จากทาเนียบกรรมการของสถาบันส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ปัจจุบนั การแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั มี
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
4) ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือก
ในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้า
เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

