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ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่   

สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี 

 (1) รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน 

 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกําไร 

 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี

 (6) กจิการอื่นๆ 

 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้ว ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแทแ้ต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มี

หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้

ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วนั นับ

แต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลาย

ซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนตามทีบ่งัคบัไวนั้น้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 วนันับแต่

วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในขอ้ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน

รบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

 

ขอ้ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้   

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั และไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 



 

 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสํานักงานแห่งใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรกไ็ด ้

 

2. การมอบฉันทะ 

 

ขอ้ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้

 

 หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และให้ผู้รบัมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ

ฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกําหนดก่อนเขา้ประชุม 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่าผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงของผูถ้ือ

หุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครัง้นัน้มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รบัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน

ลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะและ

จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้คนนัน้ๆ ถอือยู่ดว้ย 

 

3. องคป์ระชุม 

 

ขอ้ 32. ในการประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมผีูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหน่ึงชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ที ่

มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกํ่าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอ  

การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบั

ว่าตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธาน

ในทีป่ระชุม 

 

ขอ้ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าด้วยการ

ประชุม ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่

ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม 

 

 เมื่อที่ประชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแล้ว ผูถ้ือหุน้ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ 

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกี  

กไ็ด ้



 

 

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามลําดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อื

หุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี  และจําเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมกําหนดสถานที ่วนั

และเวลาทีป่ระชุมครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระ

การประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์

ตดิต่อกนั 3 วนั และไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนันัดประชุมดว้ย 

 

4.  คะแนนเสียง 

 

ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน้ี 

 (1) เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมี

  คะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื  โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 

 (2) การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน รอ้งขอและที่

  ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั   ส่วนวิธกีารลงคะแนนเสยีงลบัให้เป็นไป

  ตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกําหนด 

 

ขอ้ 36. เว้นแต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชุมผู้ถือหุน้นัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง   

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ

  หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การทํา แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอื

บางส่วนทีส่าํคญั 

(ข) การเลกิหรอืการควบบรษิทั 

(ค) การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้รบัผดิชอบในการจดัการธุรกจิของบรษิทั 

(จ) การแต่งตัง้กรรมการหรอืการให้กรรมการออกจากตําแหน่งหรอืการเปลี่ยนแปลง

จาํนวนกรรมการของบรษิทั 

(ฉ) การออกหุ้นบุรมิสทิธ ิหุ้นกู้ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่น ๆ (ยกเว้นหุ้น

สามญั) โดยบรษิทัหรอืการเปลีย่นแปลงแกไ้ขสทิธใินหลกัทรพัยด์งักล่าว 

(ช) การดําเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของธุรกิจ และการครอบงํากิจการ

ของบรษิทัในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญั และ 

(ซ) การเพิม่ทุน การลดทนุ หรอืกจิการอื่นใดซึ่งกฎหมายกําหนดใหต้้องใชค้ะแนนเสยีง

ไม่ตํ่ากว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

(3) ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรบัการดําเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย



 

กว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรอืบรษิัทย่อยตกลงเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามประกาศ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 



 

 คณะกรรมการ 

 

1. คณุสมบติัของกรรมการ 

 

ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิัทต้องมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บรษิัท

มหาชนจํากดักําหนด มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 15 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้น และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม    

เบีย้เลีย้ง โบนัส 

 

3.  การแต่งตัง้กรรมการ 

 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่าหุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 

 (2) ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไม่เกนิ 

  จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบุคคลมากกว่า  1  คน  เป็นกรรมการ  ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิง 

  คะแนนเสยีงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู่ ทัง้น้ีโดยจะ

  แบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

 (4) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา  เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

  จํานวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถัด

  ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่

  ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 

 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

 

 กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหม่ได ้



 

 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

 

1. การสอบบญัชี 

 

ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารทํางบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัท 

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจาํปี 

 (1) สําเนางบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจ

  สอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี

 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

2. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไร 

 

ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่

หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผล 

 

 เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว  เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไร

สมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแล้ว ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 

 

 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทาํภายใน  1  เดอืน   นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้  

แต่กรณี ทัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลในหนังสอืพมิพด์ว้ย 

 

 บรษิทัอาจจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้

 

ขอ้ 42. บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธ ิ 

ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุน

จดทะเบยีน 

 

 คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหม้เีงนิสํารองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ

ดาํเนินกจิการของบรษิทัดว้ยกไ็ด ้
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