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ข้อบังคับ
ของ
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. การเรียกประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํา มีดงั นี้
(1)
รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6)
กิจการอื่นๆ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 30. ในการเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ทํา เป็ น หนัง สือ นัด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัด เจนว่า เป็ น เรื่อ งที่จ ะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุ ม ัติ หรือ เพื่อ พิจ ารณาแล้ว แต่ ก รณี รวมทัง้ ความเห็น ของ
คณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น จะจัด ให้ม ีข้ึน ณ ท้อ งที่อ ัน เป็ น สํา นั ก งานแห่ ง ใหญ่ หรือ ณ ท้อ งที่อ่ืน ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
2. การมอบฉันทะ
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ผู้ถอื หุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้

หนังสือมอบฉันทะให้เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และให้ผู้รบั มอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกําหนดก่อนเข้าประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถอื ว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงของผูถ้ อื
หุ้น ซึ่ง มอบฉัน ทะและมีส ิท ธิอ อกเสีย งในครัง้ นัน้ มีร วมกัน เว้น แต่ ผู้ร บั มอบฉัน ทะจะแถลงต่ อ ที่ป ระชุ ม ก่ อ น
ลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ถอื หุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุช่อื ผู้ถอื หุ้นซึ่งมอบฉันทะและ
จํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ คนนัน้ ๆ ถืออยูด่ ว้ ย
3. องค์ประชุม
ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ที่
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับ
ว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี อง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม
ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ตอ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่
ทีป่ ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ นลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุม
เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก
ก็ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ถู้ อื
หุน้ เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ทป่ี ระชุมกําหนดสถานที่ วัน
และเวลาทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ

การประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมด้วย
4. คะแนนเสียง
ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
(1)
เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(2)
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่
ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการลงคะแนนเสียงลับให้เป็ นไป
ตามทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกําหนด
ข้อ 36. เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าํ คัญ
(ข)
การเลิกหรือการควบบริษทั
(ค)
การเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(ง)
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ)
การแต่งตัง้ กรรมการหรือการให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหรือการเปลี่ยนแปลง
จํานวนกรรมการของบริษทั
(ฉ)
การออกหุ้นบุรมิ สิทธิ หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่นื ๆ (ยกเว้นหุ้น
สามัญ) โดยบริษทั หรือการเปลีย่ นแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(ช)
การดําเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงํากิจการ
ของบริษทั ในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ และ
(ซ)
การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งใช้คะแนนเสียง
ไม่ต่ํากว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

(3)

ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน สํา หรับการดํา เนิ นการในเรื่องที่ม ีป ระกาศตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยกําหนดให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คณะกรรมการ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตัง้ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 22. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
2. ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 14. กรรมการมีสทิ ธิไ ด้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิห น้ าที่ ซึ่งค่า ตอบแทนได้แ ก่เงินเดือน เบี้ยประชุ ม
เบีย้ เลีย้ ง โบนัส
3. การแต่งตัง้ กรรมการ
ข้อ 16. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1)
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(2)
ผูถ้ อื หุน้ จะใช้สทิ ธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน
จํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(3)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิเลือกเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิลง
คะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้ นี้โดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4)
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัด
ลงมามีค ะแนนเสีย งเท่า กัน เกิน จํา นวนกรรมการที่จ ะพึง เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ป ระธานที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด เพือ่ ให้ได้จาํ นวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาใหม่ได้

การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
1. การสอบบัญชี
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1)
สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2)
รายงานประจําปีของคณะกรรมการ
2. การจ่ายเงิ นปันผลและการจัดสรรเงิ นกําไร
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปนั ผล
เงินปนั ผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน โดยอนุ มตั ขิ องทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกําไร
สมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปนั ผลแล้ว ให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
การจ่ายเงินปนั ผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้ว
แต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปนั ผลในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
บริษทั อาจจ่ายเงินปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้
ข้อ 42. บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการอาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ใิ ห้มเี งินสํารองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของบริษทั ด้วยก็ได้

