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ข้อบังคับของ 
บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เฉพาะส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

 

 ขอ้ 15. คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้ง
เป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

 

 ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
  (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็น
คณะคร้ังเดียวเตม็ตามจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ตามแต่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็น
รายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อ
หุน้ตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นั้นมีอยูท่ ั้งหมด  
ตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วน
ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทั ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนั และปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 
  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี
ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืน ใหเ้รียกวา่
การประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ิ้นสุด
แต่จะเห็นสมควร 
 

 ขอ้ 31. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว 
ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

 ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการนดัประชุมนั้นในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
 

 ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ/หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ีแลว้แต่จ านวน
ใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง 
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อ
หุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีมีบงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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 ขอ้ 34. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวนิิจฉยั
ช้ีขาดหรือการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น 
นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  ในการออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมี
คะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่
บุคคลอ่ืน 

  (2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ
บริษทั 

  (3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด 
หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

  (4) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

  (5) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

  (6) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

  (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
  (8) การควบหรือเลิกบริษทั 

  

 ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

  (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอบ 1 ปี
ท่ีผา่นมาพร้อมทั้งความคิดเห็นท่ีจะด าเนินงานต่อไป 

  (2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

  (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

  (6) กิจการอ่ืนๆ 
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 ขอ้ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

 ขอ้ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

 ขอ้ 39. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน ซ่ึงบรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียง
แทนตนก็ได ้แต่การมอบฉนัทะเช่นวา่น้ีจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ หนงัสือแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะนั้นให้
ลงวนัและลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้นตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ
ดงัต่อไปน้ีคือ 
  (1) จ านวนหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุน้ถืออยู ่
  (2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
  (3) ตั้งผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อการประชุมคร้ังคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลา
การมอบฉนัทะ 
  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งน าหนง้สือมอบฉนัทะนั้นไปมอบไวต่้อประธานกรรมการ 
หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 


