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สงิทีส่งมาด้วยลําดบัที 8 

 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะทเีกียวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กงึหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดต้องมีถนิทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงขึนเป็นประธานกรรมการ  และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน

หนงึ หรือหลายคนตงัเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตงัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นทีถือโดยถือว่าหุ้นหนงึมีหนงึเสียง 

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตงัเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตาม

จํานวนกรรมการทีจะต้องเลือกตังในคราวนันก็ได้ ทังนี ตามแต่ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง

ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตงัเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลายคน ให้แต่ละคนทีผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตงัได้รับคะแนน

เสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นทีผู้ ถือหุ้นนนัมีอยู่ทงัหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึงผู้ ใด

มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซงึได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการตามจํานวน

กรรมการทีจะพงึมีหรือพงึเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบคุคลซงึได้รับการเลือกตงัในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัให้ใช้การจบัสลาก ตามวิธีทีประธานในทีประชมุจะเป็นผู้กําหนด 

 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง ให้กรรมการจํานวนหนงึในสามของจํานวนกรรมการทีจะพงึมี

ออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งตามข้อนี  อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซงึทีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนด

เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลียนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซงึได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ในอนัทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้น  :   
 

ข้อ 30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสีเดือนนับแต่วัน

สนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  



 

- 49 - 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอืน ให้เรียกว่าการประชมุวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวสิามญัเมือใดกไ็ด้สดุแต่จะเห็นสมควร  

คณะกรรมการอาจจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงือนไข 

และมาตรฐาน ทีกําหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสงัใดๆ ทีบงัคบัใช้และ/หรือเกียวข้อง รวมถงึกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสงัใดๆ ดงักล่าวทีอาจมีการแก้ไขเพมิเตมิในภายหลงั 

 

ข้อ 31. ในกรณีทีมีผู้ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจํานวนหุ้น ที

จําหน่ายได้ทงัหมดจะเข้าชือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมือใดก็ได้ โดย

ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้า(45)วนั นบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทงัหลายซึงเข้าชือ 

กนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีสิบห้า (45) วนั นับแต่วัน

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนีให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท

ต้องรับผดิชอบค่าใช้จา่ยอนัจําเป็นทีเกดิจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครังใด จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซงึมาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผดิชอบชดใช่ค่าใช้จา่ย ที

เกดิจากการจดัให้มีการประชมุในครังนนัให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือ

ทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน

สามวนั และต้องก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนัด้วย 

 

ข้อ 36. กิจการอนัทีประชุมสามญัประจําปีพึงกระทํามีดงันี 

(1) พจิารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการเกียวกบักิจการของบริษทัทีได้ดําเนินมาในรอบปี 

(2) พจิารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร 

(4) พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตอุนื ซงึทําให้ตําแหน่ง

ว่างลงหรือเลือกตงักรรมการเพมิในกรณีทีมีการเพิมจํานวนกรรมการ 

(5) พจิารณาเลือกตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

 



 

- 50 - 

ข้อ 38. ประธานในทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนีต้อง

ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียน

ลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุ 

 เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมดจะขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองอนืนอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 

 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี :   

 

ข้อ 39. รอบปีบญัชขีองบริษัท เริมต้นในวนัที 1 มกราคม และสินสดุลงในวนัที 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 

ข้อ 41. ให้ทําบัญชีงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครังคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปีสินสุด

เพียงเดือนมถินุายนครังหนงึ และสําหรับระยะหกเดือนหลงัสินสดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครังหนงึ 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที

ประชมุผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี   ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสง่หนังสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนทีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทงัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัช ี

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ 43.  ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงนิประเภทอนืนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล  

คณะกรรมการอาจจดัสรรเงนิกําไรสทุธิทีเหลือจากการจา่ยเงนิปันผลตามมตทีิประชมุผู้ถือหุ้นหรือจากการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ นําเงินกําไรสทุธิทีเกดิขึนตามบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน งบการเงนิของ

บริษัททีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เป็นเงนิสํารองต่างๆ หรือเป็นทนุสํารองเพือเป็นเงินกองทุน

ของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร และให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการเปลียนแปลงเงินสํารองทีเป็น

เงนิกองทุนหรือเงินสํารองต่างๆ ทีได้จดัสรรไว้แล้วได้ตามทีเห็นสมควร ยกเว้นทุนสํารองตามข้อ 44  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครังคราวเมือเห็นว่าบริษัทมกํีาไรสมควร

พอทีจะทําเช่นนนัและเมอืได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป  

การจา่ยเงนิปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้

โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

 

ข้อ 44. บริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนงึไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งใดๆ ของบริษัท 
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ข้อ 47. ให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

ในการแตง่ตงัผู้สอบบญัชี จะแต่งตงัผู้สอบบญัชีคนเดมิอกีก็ได้ 

 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมหีน้าทีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครังทีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร

ขาดทุน และปัญหาเกียวกบับญัชีของบริษัท เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทงันี ให้บริษัทจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษัททีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครังนนัแกผู่้สอบบญัชีด้วย 

 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมอํีานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอนืใดทีเกียวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน

และหนีสินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ ดํารง

ตําแหน่งหน้าทีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทงัให้ชีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเกียวกบัการดําเนิน

กจิการของบริษัทได้ 


