
 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

� คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ห้าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อย
กวา่กึ#งหนึ#งของจํานวนกรรมการทั $งหมดต้องมีถิ#นที#อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ#งขึ $นเป็นประธานกรรมการ  และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
คนหนึ#ง หรือหลายคนตั $งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

 
ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั $งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี $ 
 

(2) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที#ถือโดยถือวา่หุ้นหนึ#งมีหนึ#งเสยีง 
(4) การลงคะแนนเสียงเลือกตั $งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั $งเป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะครั $ง

เดียวเต็มตามจํานวนกรรมการทั $งหมดที#จะต้องเลอืกตั $งในคราวนั $นก็ได้ ทั $งนี $ตามแต่ที#ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่จะเป็นการเลอืกตั $งเป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล แตล่ะคนที#ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั $งจะ
ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที#ผู้ ถือหุ้นนั $นมีอยู่ทั $งหมดตาม (2) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้หนึ#งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(6) บคุคลซึ#งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตั $งเป็นกรรมการตามจํานวน
กรรมการที#จะพงึมีหรือพงึเลอืกตั $งในครั $งนั $น ในกรณีที#บคุคลซึ#งได้รับการเลอืกตั $งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จํานวนกรรมการที#จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั $งในครั $งนั $นให้ใช้การจบัสลาก ตามวิธีที#ประธานในที#ประชมุจะเป็นผู้ กําหนด 

 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั $ง ให้กรรมการจํานวนหนึ#งในสามของจํานวนกรรมการที#จะ
พงึมีออกจากตําแหนง่ และในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนที#อยูใ่นตําแหนง่นานที#สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
   กรรมการซึ#งพ้นจากตําแหนง่ตามข้อนี $  อาจได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

 
ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี $ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื#น ตามข้อบงัคบัหรือตามที#ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ#งที#ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนด
เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี#ยนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ#งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ#งได้รับเลือกตั $งเป็น
กรรมการ ในอนัที#จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที#เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 

� การประชุมผู้ถือหุ้น  :   
 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี#เดือนนบัแต่วนั
สิ $นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 



 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื#นให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื#อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึ#งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในห้าของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ทั $งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกว่ายี#สิบห้าคน ซึ#งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสิบของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายทั $งหมด จะเข้าชื#อกนัทําหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื#อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที#ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี $คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที#กฎหมาย
กําหนด 

 
ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที# วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื#องที#จะเสนอตอ่ที#ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื#องที#จะเสนอ
เพื#อทราบ เพื#ออนมุตัิ หรือเพื#อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั $งความเห็นของคณะกรรมการในเรื#องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนักอ่นวนัประชมุและให้โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั
สามวนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนัด้วย 

 
ข้อ 36. กิจการอนัที#ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี $ 

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการเกี#ยวกบักิจการของบริษัทที#ได้ดําเนินมาใน
รอบปี 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร 
(4) พิจารณาเลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามข้อ 2B หรือออกเพราะสาเหตุอื#น ซึ#งทําให้

ตําแหนง่วา่งลงหรือเลอืกตั $งกรรมการเพิ#มในกรณีที#มีการเพิ#มจํานวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลอืกตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที#ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที#ประธานกรรมการไม่อยู่ในที#ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที#ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ#งเป็นประธานในที#ประชมุ 

 
ข้อ 38. ประธานในที#ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที#ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการนี $ต้อง

ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที#กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที#ประชุมจะมีมติให้เปลี#ยน
ลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ#งมาประชมุ 

 เมื#อที#ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ#งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ#งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของ
จํานวนหุ้นที#จําหนา่ยได้ทั $งหมดจะขอให้ที#ประชมุพิจารณาเรื#องอื#นนอกจากที#กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
� การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี  :   

 

ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัท เริ#มต้นในวนัที# 1 มกราคม และสิ $นสดุลงในวนัที# 31 ธนัวาคม ของทกุปี 



 

ข้อ 41. ให้ทําบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทปีละสองครั $งคือสาํหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ $นสดุ
เพียงเดือนมิถนุายนครั $งหนึ#ง และสาํหรับระยะหกเดือนหลงัสิ $นสดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครั $งหนึ#ง 

 งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี $ คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที#
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี $   ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญั 
ประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนที#ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั $งรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
 

ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื#นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที#บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผลเงินกําไรสว่นที#เหลอืจากการจ่ายเงินปันผล  ให้จดัสรรเป็นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั $งคราวเมื#อเห็นว่าบริษัทมีกําไร
สมควรพอที#จะทําเช่นนั $นและเมื#อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาที#กฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น
และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 
ข้อ 44. บริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ#งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี $จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่ใด ๆ ของบริษัท 

 
ข้อ 47. ให้ที#ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุ

ปี ในการแตง่ตั $งผู้สอบบญัชี จะแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที#เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครั $งที#มีการพิจารณางบดลุ บญัชี
กําไรขาดทนุ และปัญหาเกี#ยวกบับญัชีของบริษัท เพื#อชี $แจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ทั $งนี $ ให้บริษัทจดัสง่รายงานและ
เอกสารของบริษัทที#ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั $งนั $นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื#นใดที#เกี#ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจน

ทรัพย์สนิและหนี $สนิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี $ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจ้าง 
ผู้ดํารงตําแหนง่หน้าที#ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั $งให้ชี $แจงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเกี#ยวกบัการ
ดําเนินกิจการของบริษัทได้ 


