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ข้ อบังคับของ
บริษัท ทีพไี อ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
เฉพาะส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้อง
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ น
คณะครั้งเดียวเต็มตามจํานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเห็นสมควร โดยในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ น
รายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือ
หุ น้ ตามจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ ้น้ นั มีอยูท่ ้งั หมด
ตาม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั ให้ใช้วธิ ี จบั สลากกัน และปี ต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง
กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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หมวดที่ 5 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่น ให้เรี ยกว่า
การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สิ้นสุ ด
แต่จะเห็นสมควร
ข้อ 31. ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด หรื อผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้น
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสื อพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ มา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จาํ นวน
ใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู ้
ถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้มีบงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้หรื อกฎหมายกําหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัย
ชี้ขาดหรื อการลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ น
พิเศษในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ จะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น
นอกจากออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมมี
คะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 35. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(1) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่
บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของ
บริ ษทั
(3) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(7) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ น้ กู้
(8) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอบ 1 ปี
ที่ผา่ นมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดําเนิ นงานต่อไป
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ในการนี้ตอ้ งดําเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน
3 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
ข้อ 39. ผูถ้ ือหุ น้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสี ยง
แทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้จะต้องทําเป็ นหนังสื อ หนังสื อแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะนั้นให้
ลงวันและลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้คือ
(1) จํานวนหุ ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) ตั้งผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลา
การมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องนําหน้งสื อมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ
หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
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