
 

- 39 - 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 8 
 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

 คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบรษัิทใหม้ีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หา้คน และไมเ่กินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่า

กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานกรรมการ  และถา้เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน

หนึ�ง หรอืหลายคนตั�งเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 

ข้อ 16. กรรมการของบรษัิทใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตั�งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ถือโดยถือวา่หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสยีง 

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตาม

จาํนวนกรรมการที�จะต้องเลือกตั�งในคราวนั�นก็ได ้ทั�งนี � ตามแต่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง

ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั�งเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลายคน ใหแ้ต่ละคนที�ผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั�งไดร้บัคะแนน

เสยีงจากผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้นั�นมีอยูท่ั�งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูห้นึ�งผูใ้ด

มากหรอืนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการตามจาํนวน

กรรมการที�จะพงึมีหรอืพงึเลอืกตั�งในครั�งนั�น ในกรณีที�บคุคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั�งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน

จาํนวนกรรมการที�จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตั�งในครั�งนั�นใหใ้ชก้ารจบัสลาก ตามวิธีที�ประธานในที�ประชมุจะเป็นผูก้าํหนด 
 

ข้อ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครั�ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี

ออกจากตาํแหนง่ และในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหนง่นานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่ตามขอ้นี �  อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้
 

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ�งที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจกาํหนด

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป  หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได ้

 ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบริษัทซึ�งไดร้บัเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 

ในอนัที�จะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
 

 การประชุมผู้ถอืหุ้น  :   
 

ข้อ 30.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี�เดือนนับแต่วัน

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท  
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การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�น ใหเ้รยีกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

คณะกรรมการอาจจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกสก็์ไดต้ามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื�อนไข 

และมาตรฐาน ที�กาํหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรอืคาํสั�งใดๆ ที�บงัคบัใชแ้ละ/หรอืเกี�ยวขอ้ง รวมถงึกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ/หรอืคาํสั�งใดๆ ดงักลา่วที�อาจมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในภายหลงั 

 

ข้อ 31. ในกรณีที�มีผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ(10)ของจาํนวนหุน้ ที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได ้โดย

ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี �

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี�สบิหา้(45)วนั นบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผูถื้อหุน้ทั�งหลายซึ�งเขา้ชื�อ 

กนั หรือผูถื้อหุน้คนอื�น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนั

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี �ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรยีกประชุมโดยบริษัท

ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองครั�งใด จาํนวนผูถื้อหุน้

ซึ�งมารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช่คา่ใชจ้่าย ที�

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครั�งนั�นใหแ้ก่บรษัิท 

 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ

ทราบ เพื�ออนมุตัิ หรอืเพื�อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกัน

สามวนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนัดว้ย 

 

ข้อ 36. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี � 

(1) พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบักิจการของบรษัิทที�ไดด้าํเนินมาในรอบปี 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร 

(4) พิจารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามขอ้ 18 หรอืออกเพราะสาเหตอุื�น ซึ�งทาํใหต้าํแหนง่

วา่งลงหรอืเลอืกตั�งกรรมการเพิ�มในกรณีที�มีการเพิ�มจาํนวนกรรมการ 

(5) พิจารณาเลอืกตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ

มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที�ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
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ข้อ 38. ประธานในที�ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที�ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ในการนี �ตอ้ง

ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที�ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี�ยน

ลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 

 เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ�งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมดจะขอใหท้ี�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้

 

 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี  :   
 

ข้อ 39. รอบปีบญัชีของบรษัิท เริ�มตน้ในวนัที� 1 มกราคม และสิ �นสดุลงในวนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 

ข้อ 41. ใหท้าํบญัชีงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั�งคือสาํหรบัระยะหกเดือนแรกของปีสิ �นสดุ

เพียงเดือนมิถนุายนครั�งหนึ�ง และสาํหรบัระยะหกเดือนหลงัสิ �นสดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครั�งหนึ�ง 

 งบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนนี � คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�

ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ข้อ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี �   ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มสง่หนงัสอืนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทั�งรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ 43.  หา้มจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บรษัิทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมใิห้

จ่ายเงินปันผล  

คณะกรรมการอาจจดัสรรเงินกาํไรสทุธิที�เหลอืจากการจา่ยเงินปันผลตามมติที�ประชมุผูถื้อหุน้หรอืจากการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (ถา้ม)ี หรอื นาํเงินกาํไรสทุธิที�เกิดขึ �นตามบญัชีงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ งบการเงินของ

บรษัิทที�ผา่นการสอบทานหรอืตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เป็นเงินสาํรองตา่งๆ หรอืเป็นทนุสาํรองเพื�อเป็นเงินกองทนุ

ของบรษัิทได ้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจในการเปลี�ยนแปลงเงินสาํรองที�เป็น

เงินกองทนุหรอืเงินสาํรองตา่งๆ ที�ไดจ้ดัสรรไวแ้ลว้ไดต้ามที�เห็นสมควร ยกเวน้ทนุสาํรองตามขอ้ 44  

คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั�งคราวเมื�อเห็นวา่บรษัิทมีกาํไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนั�นและเมื�อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และให้

โฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลในหนงัสอืพิมพด์ว้ย 

 

ข้อ 44. บรษัิทจะจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ�งไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกั

ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนี �จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 

ข้อ 46. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหนง่ใดๆ ของบรษัิท 
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ข้อ 47. ใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 

ในการแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี จะแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 

ข้อ 48. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที�เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครั�งที�มีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไร

ขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกับบญัชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ทั�งนี � ใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและ

เอกสารของบรษัิทที�ผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครั�งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกบัรายไดร้ายจ่ายตลอดจนทรพัยส์ิน

และหนี �สนิของบริษัทไดใ้นระหวา่งเวลาทาํการของบรษัิท ในการนี �ใหม้ีอาํนาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้าํรง

ตาํแหนง่หนา้ที�ใดๆ ของบรษัิท และตวัแทนของบรษัิท รวมทั�งใหชี้ �แจงขอ้เท็จจรงิหรอืสง่เอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการดาํเนิน

กิจการของบรษัิทได ้


