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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน และไมเ่กินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานกรรมการ  และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน
หนึง่ หรือหลายคนตัง้เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือโดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสยีง 
(2) การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะครัง้เดียว

เต็มตามจ านวนกรรมการทัง้หมดที่จะต้องเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นีต้ามแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือเป็นคณะบคุคล แต่ละคนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะ
ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้หนึง่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการตามจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ใช้การจบัสลาก ตามวิธีที่ประธานในท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนด 

 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
ออกจากต าแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามข้อนี ้ อาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
 

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 

 การประชุมผู้ถอืหุ้น  :   
 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั
สามวนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนัด้วย 

 
ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษัทที่ได้ด าเนินมาในรอบปี 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตอุื่น ซึง่ท าให้ต าแหนง่

วา่งลงหรือเลอืกตัง้กรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ านวนกรรมการ 
(5) พิจารณาเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

 
ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  ในการนีต้้อง

ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

 
 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี  :   
 

ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
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ข้อ 41. ให้ท าบญัชีงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครัง้คือส าหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิน้สดุ
เพียงเดือนมิถนุายนครัง้หนึง่ และส าหรับระยะหกเดือนหลงัสิน้สดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครัง้หนึง่ 

 งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้  ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  ห้ามมิ

ให้จ่ายเงินปันผลเงินก าไรสว่นที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล  ให้จดัสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 
ข้อ 44. บริษัทจะจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่ใดๆ ของบริษัท 

 
ข้อ 47. ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน

และหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารง
ต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการของบริษัทได้ 


