ข้ อบังคับของธนาคารเฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ :
ข้ อ 14. คณะกรรมการของบริ ษัทให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ#งหนึง# ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
$
องมีถิ#นที#อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง# ขึ $นเป็ นประธานกรรมการ และถ้ าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
คนหนึง# หรื อหลายคนตังเป็
$ นรองประธานกรรมการก็ได้
ข้ อ 16.

กรรมการของบริ ษัทให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังตามหลั
$
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี $

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที#ถือโดยถือว่าหุ้นหนึง# มีหนึง# เสียง
(4) การลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการจะลงคะแนนเสี
$
ยงเลือกตังเป็
$ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครัง$
เดียวเต็มตามจํานวนกรรมการทังหมดที
$
#จะต้ องเลือกตังในคราวนั
$
นก็
$ ได้ ทังนี
$ $ตามแต่ที#ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตังเป็
$ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะบุคคล แต่ละคนที#ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะ
$
ได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที#ผ้ ูถือหุ้นนันมี
$ อยู่ทงหมดตาม
ั$
(2) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้ แก่ผ้ หู นึง# ผู้ใดมากหรื อน้ อยเพียงใดไม่ได้
(6) บุคคลซึง# ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
$ นกรรมการตามจํานวน
กรรมการที#จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
$
ง$ นัน$ ในกรณีที#บคุ คลซึง# ได้ รับการเลือกตังในลํ
$ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที#จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
$
ง$ นันให้
$ ใช้ การจับสลาก ตามวิธีที#ประธานในที#ประชุมจะเป็ นผู้กําหนด
ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง$ ให้ กรรมการจํานวนหนึ#งในสามของจํานวนกรรมการที#จะ
พึงมีออกจากตําแหน่ง และในปี ต่อ ๆ ไปให้ กรรมการคนที#อยูใ่ นตําแหน่งนานที#สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการซึง# พ้ นจากตําแหน่งตามข้ อนี $ อาจได้ รับเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 27. กรรมการมีสิท ธิ ได้ รั บค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงิ นรางวัล เบีย$ ประชุม บํ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื#น ตามข้ อบังคับหรื อตามที#ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ#งที#ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกําหนด
เป็ นจํ านวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกํ าหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย# นแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ#งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึ#งได้ รับเลือกตังเป็
$ น
กรรมการ ในอันที#จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที#เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น :
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี#เดือนนับแต่วนั
สิ $นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื#นให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื#อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ#งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในห้ าของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ ทงหมด
ั$
หรื อผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่ายี#สิบห้ าคน ซึ#งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสิบของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายทังหมด
$
จะเข้ าชื#อกันทําหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื#อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที#ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี $คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที#กฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที# วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื# องที#จะเสนอต่อที#ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื# องที#จะเสนอ
เพื#อทราบ เพื#ออนุมตั ิ หรื อเพื#อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
$
นของคณะกรรมการในเรื# องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สามวัน และต้ องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้ วย
ข้ อ 36.

กิจการอันที#ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี $
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการเกี#ยวกับกิจการของบริ ษัทที#ได้ ดําเนินมาใน

รอบปี
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตัง$ กรรมการแทนกรรมการที#ออกตามข้ อ 2B หรื อออกเพราะสาเหตุอื#น ซึ#งทําให้
ตําแหน่งว่างลงหรื อเลือกตังกรรมการเพิ
$
#มในกรณีที#มีการเพิ#มจํานวนกรรมการ
(5) พิจารณาเลือกตังผู
$ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
ข้ อ 37. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที#ประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณี ที# ประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที#ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที#ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง# มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง# เป็ นประธานในที#ประชุม
ข้ อ 38. ประธานในที#ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที#ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการนี $ต้ อง
ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที#กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที#ประชุมจะมีมติให้ เปลี#ยน
ลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง# มาประชุม
เมื#อที#ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ#งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ#งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ#งในสามของ
จํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั$
ที#ประชุมพิจารณาเรื# องอื#นนอกจากที#กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี :
ข้ อ 39.

รอบปี บัญชีของบริ ษัท เริ# มต้ นในวันที# 1 มกราคม และสิ $นสุดลงในวันที# 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้ อ 41. ให้ ทําบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทปี ละสองครัง$ คือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปี สิ $นสุด
เพียงเดือนมิถนุ ายนครัง$ หนึง# และสําหรับระยะหกเดือนหลังสิ $นสุดเพียงเดือนธันวาคมอีกครัง$ หนึง#
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี $ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที#
ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 42.
ประจําปี

คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี $ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมส่งหนังสือนัดประชุมสามัญ

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที#ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบ
$
บัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 43. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื#นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที#บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ าม
มิให้ จ่ายเงินปั นผลเงินกําไรส่วนที#เหลือจากการจ่ายเงินปั นผล ให้ จดั สรรเป็ นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง$ คราวเมื#อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไร
สมควรพอที#จะทําเช่นนันและเมื
$
#อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในระยะเวลาที#กฎหมายกําหนด โดยให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น
และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 44. บริ ษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง# ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี $จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 46.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ของบริ ษัท

ข้ อ 47. ให้ ที#ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุก
ปี ในการแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที#เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง$ ที#มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกี#ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื#อชี $แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ทังนี
$ $ ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษัทที#ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง$ นันแก่
$ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื#นใดที#เกี#ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี $สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี $ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง
ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที#ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
$ ชี $แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี#ยวกับการ
ดําเนินกิจการของบริ ษัทได้

