สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 9
ขอบังคับ
ของ
บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
การประชุมผูถือหุน
1. การเรียกประชุมผูถือหุน
ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแต
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา มีดังนี้
(1)
รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
(2)
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5)
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
(6)
กิจการอื่นๆ
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแทแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได
ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน
ขอ 30. ในการเรี ย กประชุ ม ผู ถื อ หุ น ให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า เป น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วั น เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะตองเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล ว แต ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว โดยจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุมดวย
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น จะจั ด ให มี ขึ้ น ณ ท อ งที่ อั น เป น สํ า นั ก งานแห ง ใหญ หรื อ ณ ท อ งที่ อื่ น ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได
2. การมอบฉันทะ
ขอ 31. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได

หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนดกอนเขาประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงของผูถือ
หุนซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครั้งนั้นมีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอน
ลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูถือหุนซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยใหระบุชื่อผูถือหุนซึ่งมอบฉันทะและ
จํานวนหุนที่ผูถือหุนคนนั้นๆ ถืออยูดวย
3. องคประชุม
ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนที่
มารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุม
ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับ
วาตองครบองคประชุม
ขอ 33. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
ขอ 34. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ
ประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแต
ที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีก
ก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือ
หุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ

การประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกัน 3 วัน และไมนอยกวา 3 วันกอนวันนัดประชุมดวย
4. คะแนนเสียง
ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนใหถือปฏิบัติดังนี้
(1)
เวนแตขอบังคับนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถือหุนรายหนึ่งมี
คะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(2)
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและที่
ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการลงคะแนนเสียงลับใหเปนไป
ตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 36. เวนแตขอบังคับนี้จะกําหนดเปนอยางอื่น มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2)

ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ
(ข)
การเลิกหรือการควบบริษัท
(ค)
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
(ง)
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ)
การแตงตั้งกรรมการหรือการใหกรรมการออกจากตําแหนงหรือการเปลี่ยนแปลง
จํานวนกรรมการของบริษัท
(ฉ)
การออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่น ๆ (ยกเวนหุน
สามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขสิทธิในหลักทรัพยดังกลาว
(ช)
การดําเนินธุรกิจใหม การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงํากิจการ
ของบริษัทในสวนที่เปนสาระสําคัญ และ
(ซ)
การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองใชคะแนนเสียง
ไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

(3)

ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน สํา หรับการดํา เนินการในเรื่องที่มีป ระกาศตลาดหลักทรัพยแ หง
ประเทศไทยกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย

คณะกรรมการ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
ขอ 13. คณะกรรมการของบริษัทตองมีคุณสมบั ติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายวาดวย บริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกินกวา 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 22. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2. คาตอบแทนกรรมการ
ขอ 14. กรรมการมีสิทธิไ ดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติห นาที่ ซึ่งคา ตอบแทนไดแ กเงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส
3. การแตงตั้งกรรมการ
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
(2)
ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
(3)
ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกเลือกบุคคลมากกวา 1 คน เปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลง
คะแนนเสียงใหแกบุคคลแตละทานนั้นไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้โดยจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(4)
บุคคลซึ่งได รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลื อกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีค ะแนนเสี ย งเทา กัน เกิ น จํ า นวนกรรมการที่จ ะพึง เลื อกตั้ง ในครั้ ง นั้น ใหป ระธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งเขามาใหมได

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
1. การสอบบัญชี
ขอ 39. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น ในการประชุม สามัญ ประจํ า ป เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุ น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 40. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(1)
สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผูสอบบัญชี
(2)
รายงานประจําปของคณะกรรมการ
2. การจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไร
ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหแบงเงินปนผล
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลว
แตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย
บริษัทอาจจายเงินปนผลเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได
ขอ 42. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหมีเงินสํารองประเภทตาง ๆ เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได

