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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
 

ช่ือ – สกลุ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขท่ี 149/999 หมูบา้นเกศินีวิลล ์ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
อำยุ  66 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ต ำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 25 เมษายน 2557 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 6 ปี 5 วนั 
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด Doctorate Degree in Public Law, Universite de Paris X (Nanterre) (mention tres bien) 
ประวตัิกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 เมษำยน 
2563 โดยนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะ 

-ไม่มี- 

ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 

 
ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. นามยง เทอร์มินอล  
 ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี
 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอย ี
ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. โกลว ์พลงังาน 
 ปัจจุบนั กรรมการ สภาสถาบนัพระปกเกลา้ 
 ปัจจุบนั ราชบณัฑิต ราชบณัฑิตยสถาน 
 ปัจจุบนั ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 13 ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
 ปัจจุบนั  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
 ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา ส านกังานกองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวตักรรม 

 ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ปัจจุบนั นายกสมาคม มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 
 

ปัจจุบนั กรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวตักรรม 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 2557-2558 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนท่ี 1  สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 2557-2558 ประธานคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ 
 

 2549-2557 เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ สถาบนัพระปกเกลา้ 
 2546-2549 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 2546-2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษทัฯ ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

ทักษะและควำมเช่ียวชำญ ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ดา้นนโยบายสาธารณะ 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษทัฯ / บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงนิเดือนประจ ำ 

-ไม่มี- 

- ผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

- ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิที่มีนัยส ำคญัอนัอำจมีผล
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563                  บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

หนา้ท่ี 38 
 

(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
 

ช่ือ – สกลุ ดร. วิชญะ เครืองาม 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 211 ซอยประชาช่ืน 30 ถนนประชาช่ืน แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ  
อำยุ  38 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการอิสระ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการอิสระ 

วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2557 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 5 ปี 6 เดือน 
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ประวตัิกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 42/2018  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นท่ี 6/2016  
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 22/2016  
 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 8/2015  
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 116/2015  

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 เมษำยน 
2563 โดยนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

-ไม่มี- 

ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 

 

ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

บมจ. นามยง เทอร์มินอล  

 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

บมจ. หลกัทรัพย ์เออีซี 

 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ/  
ก รรมก ารสรรหา  ก รรมก าร พิจ ารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. ศิครินทร์ 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั  Head of Legal Counsel (Property and 

Leasing Business), Business Development 
Executive 

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั  ผูบ้รรยาย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง

เนติบณัฑิตยสภา 
 ปัจจุบนั อนุกรรมการกลัน่กรองและพฒันากฎหมาย

เก่ียวกบัการประกอบกิจการพลงังาน 
คณะกรรมการก ากับกิจการ
พลงังาน 

 ปัจจุบนั อนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ดา้นกฎหมาย 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดา้นกฎหมาย 

 ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนกีฬาแบดมินตนัเพ่ือ
มวลชน 

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง
ประ เทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

 ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาประจ าอนุกรรมาธิการขบัเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศดา้นการปฏิรูปเร็ว 

สภาขับ เ ค ล่ื อนก า รป ฏิ รูป
ประเทศ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 2560-2562 กรรมการ โฆษกคณะกรรมการ ประธาน

อนุกรรมการประชาสัมพนัธ์และการรับฟัง
ความคิดเห็น 

คณะกรรมการด า เ นินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 

 2557-2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการ
ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. หลกัทรัพย ์เออีซี 

 2559-2560 นัก วิช าก ารประจ าคณะกรรมา ธิก าร
ขับเค ล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
ศิลปะ วฒันธรรม การศาสนา คุณธรรม และ
จริยธรรม 

สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ 

 2553-2561 อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 2558-2560 กรรมการ สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2556-2557 อนุกรรมาธิการเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ส่ือสาธารณะ 
วฒิุสภา 

 2556-2557 ท่ีปรึกษาประจ าอนุกรรมาธิการศึกษา
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นส่ือสารสารสนเทศและ
โทรคมนาคม  

สภาผูแ้ทนราษฎร 

 2549-2553 ทนายความ บจ. ไวท ์แอนด ์เคส  
(ประเทศไทย) 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
ต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษทัฯ ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

ทักษะและควำมเชียวชำญ ดา้นกฎหมาย ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 7/7 คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษทัฯ / บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน 
ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงนิเดือนประจ ำ 

-ไม่มี- 

- ผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

- ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิที่มีนัยส ำคญัอนัอำจมีผล
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
 

ช่ือ – สกลุ นายวิภูธา ตระกูลฮุน 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 123/15 หมู่ท่ี 5 ต. สวนใหญ่ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 
อำยุ  53 ปี 
ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
 กรรมการอิสระ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 กรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 
 กรรมการอิสระ 

วนัที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 1 ปี 2 เดือน 
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทร์ 
ประวตัิกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program  รุ่นท่ี 117/2015 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที่ 30 เมษำยน 
2563 โดยนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ 

-ไม่มี- 

ประวตัิกำรท ำผดิกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 

 

ต ำแหน่งอ่ืนในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารการ

ลงทุน 
บมจ. มิลลค์อน สตีล 

 ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ 
 ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
ต ำแหน่งอ่ืนในกจิกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในอดตี ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/ บริษทั 
 2554-2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 

ต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขันเกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของ
บริษทัฯ ที่อำจท ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

ทักษะและควำมเชียวชำญ ดา้นการเงิน ดา้นการก ากบัดูแลกิจการ  
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
ประวตักิรรมกำรทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่งแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/7 คิดเป็นร้อยละ 85 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรหรือผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ / บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
- กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงนิเดือน
ประจ ำ 

-ไม่มี- 

- ผู้ให้บริกำรทำงวชิำชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

- ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิที่มีนัยส ำคญัอนัอำจมีผล
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

-ไม่มี- 
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(เอกสำรทีส่่งมำด้วย 3) 
กำรสรรหำกรรมกำรและกำรแต่งตั้ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน และกรรมการไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี
กฎหมายก าหนด   
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งหน่ึงในสามตามอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัจ านวน 1ใน 3 นั้น โดยกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่ได ้ทั้งก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดอยูใ่นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดใ้นกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายก าหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดย
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดจ านวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีถูกแต่งตั้งให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบติัใน
เร่ืองของอาย ุแต่บริษทัฯจะค านึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ท่ีจะอุทิศให้กบับริษทัฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น
ส าคญั 

 
            

  




