ขอบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
 คณะกรรมการ :
ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทใหมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินกวาสิบสองคน โดยกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานกรรมการ และถาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง หรือหลายคนตั้งเปนรองประธานกรรมการก็ได
ขอ 16.

กรรมการของบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคน
เปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพรอมกันในคราวเดียว แต
ให ค ณะกรรมการชุ ด เดิ ม รั ก ษาการในตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ต อ ไปพลางก อ นเท า ที่ จํ า เป น จนกว า
คณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามขอนี้ อาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 27. กรรมการมี สิท ธิ ไ ดรับ ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บํ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุน อาจกําหนด
เป น จํา นวนแน นอนหรื อ วางเปน หลัก เกณฑ และจะกํ า หนดไว เ ปน คราวๆ ไป หรื อจะให มี ผลตลอดไปจนกวา จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงก็ได
ความในวรรคหนึ่ง ไมก ระทบกระเทื อนสิ ทธิ ข องพนัก งานหรื อ ลูก จ างของบริษั ทซึ่ ง ได รับเลื อกตั้ งเป น
กรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
 การประชุมผูถือหุน :
ขอ 30. คณะกรรมการตองจั ดใหมีการประชุมผู ถือหุนเปน การประชุ มสามัญประจําปภายในสี่เดือ นนับแตวั น
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร

ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไม
นอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุ น ใหคณะกรรมการจัดทํ าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบีย บ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สามวัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย
ขอ 36.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ไดดําเนินมาใน

รอบป
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามขอ 18 หรือ ออกเพราะสาเหตุอื่น ซึ่ง ทําให
ตําแหนงวางลงหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจํานวนกรรมการ
(5) พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ขอ 37. ประธานกรรมการเป น ประธานของที่ ประชุ ม ผู ถื อหุ น ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อ ยู ในที่ ป ระชุ ม
หรื อไม สามารถปฏิบั ติ หน า ที่ไ ด ถ ามี รองประธานกรรมการ ให รองประธานกรรมการเป นประธาน ถา ไม มี รองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการนี้ตอง
ดําเนินการประชุมใหเ ปนไปตามลําดั บระเบี ยบวาระที่กําหนดไวในหนังสือ นัดประชุม เว นแตที่ป ระชุมจะมีมติใ หเปลี่ย น
ลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :
ขอ 39.

รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป

ขอ 41. ใหทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทปละสองครั้งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปสิ้นสุด
เพียงเดือนมิถุนายนครั้งหนึ่ง และสําหรับระยะหกเดือนหลังสิ้นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึง่
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน
ขอ 42.
ประจําป

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ ใหผูถือหุนพรอมสงหนังสือนัดประชุมสามัญ

(1)
บัญชีของผูสอบบัญชี
(2)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบ
รายงานประจําปของคณะกรรมการ

ขอ 43. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หาม
มิใหจายเงินปนผล เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผล ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได ตามแตคณะกรรมการ
จะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจา ยเงินป นผลระหว างกาลให แก ผูถือ หุน ได เปน ครั้ งคราวเมื่ อเห็ นว าบริษัท มีกํ าไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้นและเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน
และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลในหนังสือพิมพดวย
ขอ 44. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
ขอ 46.

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงใด ๆ ของบริษัท

ขอ 47. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุก
ป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
ขอ 49. ผูสอบบัญชี มีอํ านาจตรวจสอบบั ญชี เอกสารและหลัก ฐานอื่น ใดที่ เกี่ ยวกับ รายได รายจา ยตลอดจน
ทรั พย สิน และหนี้สินของบริ ษัท ไดใ นระหวา งเวลาทํ าการของบริ ษัท ในการนี้ ให มีอํ านาจสอบถามกรรมการ พนั กงาน
ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได

