ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

บททั่วไป
ข้อ 1. ต่อไปในข้อบังคับนี้ คำว่ำ "บริ ษทั " ให้หมำยควำมถึง "บริ ษทั ธนำคำรกสิ กรไทย จำกัด
(มหำชน)" เว้นแต่ขอ้ ควำมจะอำนวยให้หมำยควำมถึงบริ ษทั อื่น
ข้อ 1. ทวิ ชื่อของบริ ษทั จะใช้อกั ษรย่อว่ำ บมจ. นำหน้ำแทนคำว่ำ"บริ ษทั " และ "จำกัด(มหำชน)"
ก็ได้
ข้อ 2. เว้น แต่ที่ต รำไว้ใ นข้อ บัง คับ นี้ โ ดยเฉพำะ ให้ใ ช้บ ทบัญ ญัติใ นพระรำชบัญญัติบริ ษ ทั
มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่อำจจะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคตเป็ นข้อบังคับของบริ ษทั นี้
หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 3. หุ ้ นของบริ ษ ัท เป็ นหุ ้ นสำมัญ ซึ่ งต้องลงเงิ นจนเต็ ม มู ล ค่ ำ แต่ อย่ำ งเดี ย วและบริ ษ ัท
ไม่ออกหุ น้ ผูถ้ ือ
กำรเสนอขำยหุ ้ นต่ อประชำชนหรื อบุ คคลใด ๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์
บริ ษทั อำจออกหุ ้นกู้ หรื อหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภำพ รวมทั้งหลักทรัพย์
อื่นใดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เสนอขำยแก่ประชำชนได้ และบริ ษทั อำจแปลง
สภำพหุ ้นกูแ้ ปลงสภำพ หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภำพเป็ นหุ ้นสำมัญก็ได้ ทั้งนี้ ภำยใต้บงั คับบทบัญญัติของ
กฎหมำย
ข้อ 3. ทวิ ภำยใต้บงั คับของวรรคสอง และวรรคสำมของข้อบังคับนี้ หุ ้นของบริ ษทั ที่ถือโดย
บุ คคลที่ มิ ใช่ สั ญชำติ ไทย ในขณะใดขณะหนึ่ งจะต้องมี จ ำนวนรวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 25 ของจ ำนวนหุ ้ น ที่
ออกจำหน่ำยแล้ว บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยที่กล่ำวในวรรคแรกให้หมำยควำมรวมถึง
(1) ห้ำงหุ ้นส่ วน บริ ษทั ซึ่ งมี ทุนของบุ คคลที่ ไม่ใช่ สั ญชำติ ไทยทุกคน รวมกันถึ ง
ร้อยละ 50 ของจำนวนทุนในห้ำงหุ น้ ส่ วน บริ ษทั นั้น ๆ
(2) ห้ำงหุ ้นส่ วน บริ ษทั ที่มีผเู ้ ป็ นหุ ้นส่ วน (ไม่วำ่ จำกัดหรื อไม่จำกัดควำมรับผิด) หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด
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(3) สมำคม มูลนิธิ องค์กำร หรื อสถำบันใด ๆ ที่มีสมำชิกหรื อจำนวนกรรมกำรถึง
ร้อยละ 50 ของจำนวนสมำชิ กทั้งหมด หรื อของจำนวนกรรมกำรแล้วแต่กรณี หรื อมีผจู ้ ดั กำรเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่
สัญชำติไทย หรื อจัดกำรหรื อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย
บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยอำจได้มำซึ่ งหุ ้นรวมกันเกิ นกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหุ ้นที่
ออกจำหน่ ำยแล้วตำมวรรคแรกของข้อบังคับนี้ ได้เฉพำะในกรณี ที่เป็ นกำรจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั แต่
ทั้งนี้ จำนวนหุ ้นเพิ่มทุนที่บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยได้มำตำมวรรคนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ ้นที่ถืออยูโ่ ดยบุคคล
ที่ มิ ใ ช่ สั ญ ชำติ ไ ทยตำมวรรคแรกของข้อ บัง คับ นี้ แล้ว จะต้อ งไม่ เ กิ น กว่ ำ ร้ อ ยละ 49 ของจ ำนวนหุ ้ น ที่
ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ในขณะนั้นๆ ผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นบุคคลที่มิใช่ สัญชำติไทยที่ได้มำซึ่ งหุ ้นตำม
วรรคนี้มีสิทธิ ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกันทุกประกำรกับผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยตำมวรรคแรก
หำกบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรเพิ่มทุ นให้แก่ บุ คคลที่ มิใช่ สัญชำติ ไทยตำมวรรคสองแล้ว
และปรำกฏว่ำจำนวนหุ ้นที่บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยถืออยูม่ ีจำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 49 ของหุ ้นที่ออกจำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของบริ ษ ทั ให้ถื อว่ำอัตรำส่ วนสู งสุ ดของกำรถื อหุ ้นของบุ คคลที่ มิใช่ สั ญชำติ ไทยของบริ ษ ทั
ดังกล่ ำวเป็ นไปตำมอัตรำสู งสุ ดในขณะที่ มีกำรจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ เสนอขำยในครั้ งนั้น ๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่เกิ น
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่จะมีกฎหมำย ระเบียบ หรื อคำสั่งจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
ข้อ 4. ใบหุ ้ นทั้ง หลำยต้องประทับดวงตรำของบริ ษ ัท และลงหรื อพิ มพ์ล ำยมื อชื่ อกรรมกำร
ไว้อย่ำงน้อยหนึ่ งคน แต่ กรรมกำรจะมอบหมำยให้นำยทะเบี ยนหุ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พ ย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลำยมือชื่อแทนก็ได้
ข้อ 4. ทวิ บริ ษทั จะออกใบหุ ้น 1 ฉบับหรื อหลำยฉบับให้แก่ ผถู้ ื อหุ ้น ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนด ในกรณี ที่ผรู ้ ับโอนหุ ้นประสงค์จะได้ใบหุ ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทำเป็ นหนังสื อลงลำยมือชื่อของ
ผูร้ ับโอนหุน้ และมีพยำนหนึ่งคนเป็ นอย่ำงน้อยลงลำยมือชื่อรับรองลำยมือชื่ อนั้น
ข้อ 5. ใบหุ ้นฉบับใดชำรุ ดหรื อลบเลื อนจนยำกที่ จะอ่ำ นข้อควำมได้โดยกระจ่ำงแจ้ง ผูถ้ ือหุ น้
อำจร้องขอต่อบริ ษทั ให้เปลี่ยนใหม่ได้
อนึ่ง ถ้ำใบหุน้ สู ญหำยและผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงหลักฐำนโดยชอบด้วยกฎหมำยและยื่นคำขอ
ต่อบริ ษทั แล้ว ให้บริ ษทั ออกใบหุ น้ แทนฉบับที่หำยได้
ในกำรออกใบหุ ้นใหม่ตำมควำมในข้อนี้ ให้เสี ยค่ำธรรมเนี ยมกำรออกใบหุ ้นตำมอัตรำ
ที่บริ ษทั กำหนดไว้ ซึ่ งต้องไม่สูงกว่ำอัตรำที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ 6. ห้ำมมิให้บริ ษทั ซื้ อ หรื อรับโอนหุ ้นของบริ ษทั เอง หรื อรับเอำใบหุ ้นของบริ ษทั เองไว้เป็ น
ประกันหนี้ หรื อกิจกำรใด ๆ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กระทำได้ตำมกฎหมำย โดยปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด
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ในกรณี ที่บริ ษทั จะซื้ อหุ น้ คืนไม่เกินกว่ำร้อยละสิ บของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจ
ในกำรอนุมตั ิกำรซื้ อหุ น้ คืนดังกล่ำว
ข้อ 6. ทวิ ในกรณี ที ่ บ ริ ษ ทั จะออกหุ ้น โดยรำคำสู ง กว่ำ มูล ค่ำ ของหุ ้น ให้ที ่ป ระชุ ม ใหญ่
ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ ำหนดจำนวนเงินที่จะเรี ยกสู งกว่ำมูลค่ำของหุ ้นนั้น และเงินจำนวนที่เรี ยกสู งกว่ำมูลค่ำของ
หุ ้นนี้ ให้ส่งพร้ อมกันไปกับกำรใช้เงิ นค่ำหุ ้นครำวแรก หรื อที่ประชุ มใหญ่จะมอบหมำยให้คณะกรรมกำรไป
กำหนดก็ได้
ข้อ 6. ตรี เงินจำนวนที่เรี ยกสู งกว่ำมูลค่ำของหุ ้นที่บริ ษทั ได้มำตำมควำมใน ข้อ 6. ทวิ นั้น ให้ถือ
เป็ นทุนสำรองส่ วนล้ ำมูลค่ำหุ ้น
การโอนหุ้น
ข้อ 7. กำรโอนหุ ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้นโดยระบุชื่อผูร้ ับโอน และลงลำยมือ
ชื่ อของผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่ งมอบใบหุ ้นให้แก่ผรู ้ ั บโอน แต่กำรโอนหุ ้นเช่ นว่ำนี้ จะใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่ อ
บริ ษทั ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ ้นแล้ว และจะใช้ยนั บุคคลภำยนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียน
กำรโอนหุน้ แล้ว
ถ้ำไม่ มี ช่ องส ำหรั บจะสลัก หลัง ใบหุ ้นโอนกันได้อีกจะออกใบหุ ้ นใหม่ ให้ หรื อท ำใบประจำต่ อ
แนบท้ำยต่อไปก็ได้ ในกรณี ออกใบหุ น้ ใหม่ให้มอบใบหุ ้นเดิมไว้แก่บริ ษทั และให้บริ ษทั ขีดฆ่ำใบหุ น้ นั้นเสี ย
กำรโอนหุ ้นไปไม่หมดจำนวนในใบหุ ้นแต่ละใบนั้น ให้กระทำโดยให้ผโู ้ อนระบุในคำสลักหลังว่ำ
โอนหุ ้นให้แก่กนั เป็ นจำนวนเท่ำใด แล้วให้ออกใบหุ ้นใหม่สำหรับหุ ้นจำนวนคงเหลื อในใบหุ ้นเดิ มให้แก่ผโู ้ อน
และออกใบหุ ้นใหม่สำหรั บหุ ้นที่โอนกันนั้นให้แก่ ผูร้ ั บโอน ส่ วนใบหุ ้นฉบับเดิ มนั้นให้มอบไว้แก่ บริ ษทั และให้
บริ ษทั ขีดฆ่ำใบหุ น้ นั้นเสี ย
ข้อ 7. ทวิ ให้บริ ษทั แจ้งให้ผรู ้ ับโอนจำหน่ำยหุ ้นของตนในส่ วนที่เกินในกรณี ที่กำรรับโอนหุน้
รำยนั้น ๆ ทำให้ผนู ้ ้ นั มีจำนวนหุ น้ ที่ถือเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยกำหนด เว้นแต่บริ ษทั จะได้รับอนุญำต หรื อได้รับ
กำรผ่อนผันตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยธุ รกิจสถำบันกำรเงินกำหนด
ข้อ 8. ผูใ้ ดได้สวมสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยทำงมรดก หรื อโดยอำนำจศำลต้องแสดงหลักฐำนที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยต่อบริ ษทั จึงจะรับจดทะเบียนให้เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
กรรมการ
ข้อ 9. ให้มีกรรมกำรบริ ษทั ไม่ต่ำกว่ำ 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 9. ทวิ คณะกรรมกำรมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ดู แ ลและจัด กำรบริ ษัท ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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ข้อ 9. ตรี กรรมกำรมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ ำ ตอบแทนจำกบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ นรำงวัล เบี้ ย ประชุ ม
บำเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรื อตำมที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะ
พิจำรณำ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อำจกำหนดเป็ นจำนวนแน่ นอนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็ น
ครำว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ข้อ 10. ผูท้ ี่จะเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ได้จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ และบรรลุนิติภำวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำรหรื อองค์กำร หรื อหน่วยงำน
ของรัฐ ฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่
ข้อ 10. ทวิ กรรมกำรนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้
(1) กำรเลือกตั้งกรรมกำรจะกำหนดให้เลือกเป็ นรำยบุคคลหรื อเลือกเป็ นชุดก็ได้
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งคะแนนสำหรั บหุ ้น ๆ หนึ่ งที่ตนถื อในกำร
เลือกกรรมกำรหนึ่งคน
(3) ให้ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูน่ ้ นั ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมกำร
(4) บุค คลซึ่ ง ได้รับ คะแนนสู ง สุ ด และผู ท้ ี ่ไ ด้ค ะแนนรอง ตำมล ำดับ ลงมำ
(ในกรณี เลือกเป็ นชุด ) ในกำรเลือกกรรมกำร แต่ไม่เกิ นจำนวนตำแหน่ งที่
เลือกตั้งครำวนั้น เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
(5) ในกรณี คะแนนเสี ยงเท่ ำกันสำหรั บบุ คคลสุ ดท้ำย ให้ประธำนของที่ประชุ ม
ลงคะแนนเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 10. ตรี เมื่อมีกำรประชุมสำมัญประจำปี ของบริ ษทั ทุก ๆ ครำวให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง
จำนวนหนึ่ งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่ จ ะแบ่ง ออกให้ต รงเป็ นสำมส่ ว นไม่ไ ด้ ก็ใ ห้อ อกโดย
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสำม
ให้กรรมกำรซึ่ งอยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดนั้นออกจำกตำแหน่งก่อน และถ้ำตกลงกันในเรื่ องกำรออก
จำกตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วธิ ี จบั สลำก กรรมกำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 10. จัตวำ ให้คณะกรรมกำรแต่ งตั้งกรรมกำรคนหนึ่ งเป็ นประธำนกรรมกำรและจะแต่งตั้ง
รองประธำนขึ้นด้วยก็ได้
ข้อ 11. กรรมกำรคนใดถึ งแก่มรณกรรมก็ดี ยื่นใบลำออกจำกตำแหน่ งกรรมกำรก่ อ นถึ ง กำหนด
ก็ดี ขำดคุ ณสมบัติ ดงั กล่ ำ วมำในข้อ 10 ก็ดี ที่ประชุ มลงมติให้ถอดถอนเสี ยจำกตำแหน่งกรรมกำรก็ดี หรื อ
ศำลมีคำสัง่ ให้ออกก็ดี ย่อมพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรทันที
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ข้อ 12. ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือก
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อ 10 เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน
มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยงั เหลืออยู่
บุ คคลซึ่ งเข้ำ เป็ นกรรมกำรแทนนี้ ให้ อยู่ในตำแหน่ งเพี ยงเท่ ำ วำระที่ ย งั เหลื ออยู่ของกรรมกำรซึ่ ง
ตนแทน
ข้อ 13. ห้ำมมิ ให้กรรมกำรคนใดท ำกำรค้ำขำยอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใดกับบริ ษ ัทเพื่ อประโยชน์ ตนหรื อ
ประโยชน์ผอู ้ ื่น หรื อกระทำกำรค้ำขำยอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันหรื อเป็ นกำรแข่งขันกับกำรค้ำของบริ ษทั หรื อ
เข้ำหุ น้ ส่ วนในกิจกำรค้ำขำยอื่นอันมีสภำพดังว่ำนั้นไม่วำ่ เพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นไว้แต่จะได้
แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบก่อนกำรเลือกตั้ง
ข้อ 14. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขดั ข้อง แต่อย่ำงน้อยต้องมีกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และในกำรประชุ มต้องมีกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งจำนวนมำประชุม จึงจะ
ปรึ กษำกิจกำรได้
คะแนนเสี ยงในที่ประชุมกรรมกำรนั้น ให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสี ยง ๆ หนึ่ง ให้ถือเอำเสี ยง
ข้ำงมำกเป็ นมติ ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนของที่ประชุมมีคะแนนอีกเสี ยงหนึ่งชี้ ขำด
ประธำนกรรมกำรเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มคณะกรรมกำร ถ้ำกรรมกำรตั้งแต่ สองคนขึ้ นไป
ร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรกำหนดวันประชุ มภำยในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับ
กำรร้องขอ
ประธำนกรรมกำรอำจก ำหนดให้จดั กำรประชุ ม ผ่ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ก็ ได้ โดยกำร
ประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
ในกำรเรี ย กประชุ ม คณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรหรื อ ผูซ้ ึ่ ง ได้รับ มอบหมำย
ส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จำเป็ นรี บด่วนเพื่อ
รักษำสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่ำนั้นก็ได้
ข้อ 15. ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรนั้น ถ้ำประธำนมิได้มำประชุ มก็ให้รองประธำนเป็ นประธำน
ของที่ประชุ ม และถ้ำทั้งประธำนและรองประธำน มิได้มำประชุ มก็ให้ที่ประชุ มเลื อกกรรมกำรที่มำประชุ ม
เป็ นประธำน
ข้อ 16. กรรมกำรคนใดมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุ มข้อใด ห้ำมมิ ให้ออกเสี ยงในข้อนั้น
และประธำนอำจจะเชิ ญให้ออกไปนอกที่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้
ข้อ 17. กิ จกำรทั้งหลำยของบริ ษทั ย่อมอยู่ในอำนำจของกรรมกำรที่ จะกระทำได้ ให้กรรมกำร
สองคนเป็ นผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
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ข้อ 18. ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และแต่งตั้งกรรมกำรเป็ น
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรอำจเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้ และให้
คณะกรรมกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ถ้ำหำกมิได้กำหนด
อำนำจหน้ำที่ไว้ ก็ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรนั้น มีอำนำจจัดกำรบริ ษทั ตำมประเพณี
โดยทัว่ ไปและอยูใ่ นควำมครอบงำของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรจะแต่งตั้ง ผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ดคนเดี ย วหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร และกรรมกำรผูช้ ่ วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรก็ได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมกำรจะกำหนดอำนำจหน้ำที่ ของ
กรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรและกรรมกำรผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเอง หรื อมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ น
ผูก้ ำหนดอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำรผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรก็ได้ ถ้ำหำก
มิได้กำหนดก็ให้กรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และกรรมกำรผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทำหน้ำที่ตำมประเพณี
ทัว่ ไปและอยูใ่ นควำมครอบงำของคณะกรรมกำร
ข้อ 19. ให้คณะกรรมกำรตั้งคณะจัดกำรคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร พนักงำน และบุคคลที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร มีอำนำจหน้ำที่จดั กำรงำนและดำเนิ นกิ จกำรของ
บริ ษทั ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นประธำนคณะจัดกำร โดยตำแหน่ง
ให้ค ณะจัด กำรประชุ ม กัน ด ำเนิ น กำรตำมหน้ำ ที ่ต ำมเวลำที ่ส มควร แต่ไ ม่น อ้ ยกว่ำ
เดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่จำเป็ น หรื อไม่มีกิจกำรงำนที่จะประชุ มกัน หรื อมีเหตุสมควรที่วำ่ จะไม่มีกำรประชุ ม
ให้อ งค์ป ระชุ ม คณะจัด กำรประกอบด้ว ยจ ำนวนผู เ้ ข้ำ ประชุ ม ไม่น้ อ ยกว่ ำ กึ่ งหนึ่ ง
ซึ่งจะต้องมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หรื อบุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรมอบหมำยร่ วมอยูด่ ว้ ย
คะแนนเสี ยงในที่ประชุมคณะจัดกำร ให้ผเู้ ข้ำประชุ มมีเสี ยง ๆ หนึ่ง ให้ถือเอำเสี ยงข้ำงมำก
เป็ นมติ ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนของที่ประชุมมีคะแนนเสี ยงอีกเสี ยงหนึ่ งชี้ขำด
ทุ กครั้ งที่ มี กำรประชุ มคณะกรรมกำร ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรหรื อ บุ ค คลที่ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรมอบหมำย รำยงำนให้ที่ประชุ มคณะกรรมกำรทรำบโดยย่อถึ งกิ จกำรที่คณะจัดกำรทำไป
แล้ว อย่ำงไรก็ดี กิจกำรดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรก่อน
1. เรื่ องเกี่ยวกับนโยบำยของบริ ษทั
2. เรื่ องที่หำกทำไปแล้วจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงสำคัญแก่กิจกำรของบริ ษทั
3. เรื่ องที่จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรเอง
4. เรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมระเบียบที่บริ ษทั วำงไว้
5. เรื่ องที่ ค ณะจัดกำรเห็ นสมควรเสนอเพื่ ออนุ ม ัติ เป็ นรำยเรื่ องหรื อ ตำมหลัก เกณฑ์
คณะกรรมกำรได้วำงไว้ เช่น เรื่ องกำรอนุมตั ิเครดิต เป็ นต้น

6

ข้อ 19. ทวิ คณะกรรมกำรอำจตั้งกรรมกำรจำนวนไม่เกิน 5 คน เป็ นกรรมกำรที่ปรึ กษำแก่คณะจัดกำร
มีหน้ำที่ให้คำปรึ กษำแนะนำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 20. กำรประชุ มใหญ่สำมัญให้มีปีละครั้งภำยในไม่เกิ น 4 เดื อน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี ทำงบดุลงวด
สิ้ นปี ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 31 ส่ วนกำรประชุ มวิสำมัญนั้นเมื่อคณะกรรมกำรเห็ นจำเป็ นหรื อสมควรจะ
เรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้
ในกรณี ที่มีผถู้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของ
จำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมดจะเข้ำชื่ อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุ ม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสื อขอให้เรี ยกประชุมต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนด้วย
ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ร้บหนังสื อจำกผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุ มภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหลำยซึ่ งเข้ำชื่อกัน หรื อผูถ้ ือหุ น้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ ้นตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเองก็ได้ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็ นกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมกำร
เรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุ มและอำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นกำรเรี ยกประชุ มเพรำะผูถ้ ื อหุ ้นตำมวรรคสำม
ครั้งใด จำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 22 ผูถ้ ือหุ ้นตำมวรรคสำม
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 21. กำรเรี ยกประชุมทั้งสำมัญและวิสำมัญให้บอกกล่ำวล่วงหน้ำแก่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
พร้อมทั้งแจ้งข้อประชุมไปด้วย
คำบอกกล่ำวเรี ยกประชุ มใหญ่ดงั กล่ำวข้ำงต้นนั้น ให้ลงพิมพ์โฆษณำในหนังสื อพิมพ์
รำยวัน ภำษำไทยฉบับ หนึ่ ง ติ ด ต่ อ กันไม่ น้ อ ยกว่ ำ สำมวัน และก่ อ นวัน ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ำ สำมวัน ด้ว ย
หนังสื อพิมพ์ดงั กล่ำวต้องเป็ นหนังสื อพิมพ์ที่ตีพิมพ์จำหน่ำยในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั
ข้อ 22. ในกำรประชุมใด ๆ ถ้ำไม่มีผถู ้ ือหุ น้ โดยตนเอง หรื อโดยผูร้ ับมอบฉันทะอยูป่ ระชุมเป็ น
จำนวนถึง 25 คน และมีจำนวนหุน้ นับรวมได้ถึงหนึ่งในสำมของจำนวนหุ ้นทั้งหมด ก็มิให้ถือเป็ นองค์ประชุม
เว้นแต่ที่จะกล่ำวในข้อ 23
ข้อ 22. ทวิ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรำยจะทำใบมอบฉันทะตำมแบบที่นำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนกำหนดในกำร
เข้ำประชุ มและออกเสี ยงแทนตนได้ครำวละไม่เกิ น 1 ใบ และผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อกำรดังกล่ำวนั้น จะมีได้เพียง
บุคคลเดียวเท่ำนั้น ไม่วำ่ ผูถ้ ือหุ น้ นั้นจะถือหุ น้ ของบริ ษทั มำกน้อยเพียงใดก็ตำม
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ข้อ 23. ในกำรประชุ มใด ๆ เมื่อล่วงเวลำนัดไปถึ งหนึ่ งชัว่ โมงแล้วจำนวนผูถ้ ื อหุ ้นยังไม่ครบองค์
ประชุ ม ถ้ำเป็ นกำรประชุ มวิ สำมัญที่ ผู้ถื อหุ ้ นขอให้ เ รี ยกก็ ใ ห้ เ ลิ ก ประชุ ม เสี ย แต่ ถ้ ำ เป็ นกำรประชุ ม ที่
คณะกรรมกำรเรี ยกเองก็ให้นดั ใหม่อีกครั้งหนึ่ งโดยให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
ก่อนวันประชุม กำรประชุมที่นดั ใหม่น้ ี แม้จะมีผถู ้ ือหุ น้ มำมำกน้อยเท่ำใดก็นบั เป็ นองค์ประชุมได้
ข้อ 24. กำรออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง และให้ถือเอำเสี ยงข้ำงมำกเป็ นมติ
ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนมีเสี ยงชี้ขำดอีกเสี ยงหนึ่งต่ำงหำกจำกในฐำนเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 25. กำรลงคะแนนลับ อำจจะท ำได้เมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำงน้อย 5 คนร้ องขอ เมื่ อมี กำรร้ องขอและที่
ประชุ มลงมติให้มีกำรลงคะแนนลับดังกล่ำว ให้ประธำนที่ประชุ มเป็ นผูก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับดังกล่ำว
นั้น
ข้อ 26. โดยปกติ ให้ ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ก็ให้ที่ประชุ มเลือก
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
ข้อ 27. ผูถ้ ื อหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุ มข้อใด ห้ำมมิให้ออกเสี ยงในข้อนั้น และ
ประธำนอำจจะเชิ ญให้ออกนอกที่ประชุ มชัว่ ครำวก็ได้ แต่กำรออกเสี ยงเลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมกำรไม่อยู่
ในบังคับของข้อนี้
ข้อ 28. กิจกำรซึ่ งที่ประชุมสำมัญจะพึงกระทำมีดงั นี้
1. กรรมกำรเสนอรำยงำนต่อที่ประชุ มแสดงว่ำภำยในรอบปี ซึ่ งพิจำรณำกันอยู่ กำรงำนของ
บริ ษทั ได้จดั ทำไปเป็ นประกำรใด
2. อนุมตั ิบญั ชีงบดุล
3. ปรึ กษำหำรื อเรื่ องเงินปันผลและทุนสำรอง
4. เลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท้ ี่ตอ้ งออกตำมวำระ
5. ตั้งและกำหนดสิ นจ้ำงผูส้ อบบัญชี
6. ปรึ กษำกิจกำรอื่น ๆ หำกประธำนของที่ประชุ มเห็นสมควร
การบัญชี
ข้อ 29. ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั นั้น สุ ดแต่ที่ประชุ มสำมัญจะได้เลื อกตั้ง และกำหนดบำเหน็จเป็ น
ครั้ งครำว จะเลื อกบุ คคลภำยนอกก็ได้ แต่จะเลื อกกรรมกำรหรื อ ผูจ้ ดั กำร หรื อ ลูก จ้ำ งของบริ ษ ทั ให้เ ป็ น
ผูส้ อบบัญชี ที่ทำขึ้นระหว่ำงที่เขำอยูใ่ นตำแหน่งหำได้ไม่
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ถ้ำหำกผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งที่ประชุ มสำมัญเลื อกตั้งขึ้น มิได้รับควำมเห็ นชอบจำกธนำคำรแห่ ง
ประเทศไทย ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรดังต่อไปนี้
1. เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ำมัญเพื่อเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีใหม่ หรื อ
2. เสนอและเลื อกผูส้ อบบัญชี เพื่อขอควำมเห็ นชอบจำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย
แล้วเรี ยกประชุ มใหญ่วิสำมัญเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีน้ นั
ในกรณี ที่ ตำแหน่ ง ผูส้ อบบัญ ชี ว ่ำ งลงก่ อ นครบกำหนด ให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร
ตำม 1. หรื อ 2. โดยอนุโลม
ข้อ 30. ผูส้ อบบัญชีมีอำนำจตรวจสอบสมุดบัญชี และสรรพเอกสำรทั้งปวง ซึ่ งเกี่ยวแก่ทรัพย์สินหรื อ
กิจกำรของบริ ษทั ในเวลำอันสมควรทุกเมื่อ และมีอำนำจสอบสวนกรรมกำร หรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นตัวแทน หรื อ
ลูกจ้ำงของบริ ษทั
ข้อ 31. บริ ษทั ต้องจัดให้มีกำรทำและเก็บรักษำบัญชี ตลอดจนกำรสอบบัญชี ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนั้น และต้องจัดทำงบดุ ลและบัญชี กำไรขำดทุน อย่ำงน้อยครั้งหนึ่ งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรทำงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
เสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในกำรประชุ มสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญชี กำไรขำดทุ นนี้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 32. ห้ำมมิให้จ่ำ ยเงิ นปั นผลจำกเงิ นประเภทอื่นนอกจำกเงิ นกำไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยูห่ ำ้ มมิให้จ่ำยเงินปั นผล เงินปั นผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ ้น หุ ้นละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปั น
ผลต้องได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำล ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นครั้ งครำวได้ เมื่ อเห็ นว่ำบริ ษ ทั มี ผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
เงิ นกำไรส่ วนที่ เหลื อจำกกำรจ่ำยเงิ นปั นผลที่ จ่ำยตำมมติ ที่ประชุ มใหญ่ผูถ้ ือหุ ้น หรื อเหลื อจำกกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้จดั สรรเป็ นเงินสำรองต่ำง ๆ ได้ตำมแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควร หรื อจัดสรร
เป็ นทุนสำรองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของธนำคำรต่อไป
กำรจ่ำยเงิ นปั นผล ให้กระทำภำยใน 1 เดื อน นับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อคณะกรรมกำร
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นใน
หนังสื อพิมพ์ดว้ ย
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บทเพิม่ เติม
ข้อ 33. ตรำของบริ ษทั เป็ นตำมขนำดและรู ปดังต่อไปนี้

ข้อ 34. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำ
หรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สำคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
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