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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น

ประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 16 กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงช้ี

ขาด 

ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปแีรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปหีลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ี อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 30 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม

ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน

อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

หมวดที ่5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุด

รอบปบัีญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจ านวนหุ้น นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึง

ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วัน
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ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน

ประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วัน 

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่การเรียกประชุมเฉพาะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม่

จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่  

(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ  

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน  

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบ่งก าไรขาดทุนกัน  

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท  

จ. การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้  

ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท 

หมวดที ่7 

เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนัผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปนัผล  

เงินปนัผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆกัน และการจ่ายเงินปนัผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว บริษัทจะ
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จ่ายเงินปนัผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได ้

ข้อ 48 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะ

ท าเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปนัผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

การจ่ายเงินปนัผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนส ารองอ่ืน 

ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน

ส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

หมวดที ่8 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 52 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปขีองคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 55 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป

น้ันกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ 

ข้อ 56 ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆของบริษัท 

ข้อ 58 ผู้สอบบัญชีมีสิทธิท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปญัหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการ

ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้

ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 


