
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
 

30 
 

ข้อบังคับของ 
บริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 
 

 ขอ้ 15. คณะกรรมการของบริษทัให้มีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 
  

ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฎิบติัดงัน้ี 
 (1)ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
 (2)การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ

คร้ังเดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ีตามแต่ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ ั้งหมด ตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมาก
หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3)บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถ้าจ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทัให้ใชว้ิธีจบัสลากกนั และปีต่อๆไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 
  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ขอ้ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร 
  

ขอ้ 31. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
  

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
  

ขอ้ 33. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ต้องมีผู ้ถือหุ้นและหรือผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้น  
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ทั้งน้ีแล้วแต่
จ านวนใดจะนอ้ยกว่า และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมเวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวน
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้น
นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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 ขอ้ 34. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวินิจฉยั
ช้ีขาดหรือการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เร่ืองใดซ่ีงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนน
เสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  

ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

  (3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบักบัการใชเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด  
หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(4) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(5) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(6) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
(8) การควบหรือเลิกบริษทั 

 
 ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
  (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฎิบติัไปในรอบ 1 ปีท่ี
ผา่นมาพร้อมทั้งความคิดเห็นท่ีจะด าเนินงานต่อไป 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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ขอ้ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 
 ขอ้ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
 ขอ้ 39. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนก็ได ้แต่การมอบฉนัทะเช่นวา่น้ีจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะนั้นให้
ลงวนัและลงลายมือช่ือผู ้ถือหุ้นตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดงัต่อไปน้ีคือ 

(1) จ านวนหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้ถืออยู ่
(2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

  (3) ตั้งผูรั้บมอบฉนัทะนั้นเพื่อการประชุมคร้ังคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการ
มอบฉนัทะ 
 ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องน าหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไวต่้อประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


