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ข้อบงัคบั 

ของ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

หมวดที ่1 บททัว่ไป 

 

ขอ้ 1. ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “บริษทั”  หมายความวา่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 “กฎหมาย”  หมายความวา่ กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  
     กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

     กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ 

ของบริษทั 

 “นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

 “นายทะเบียนหุน้” หมายความวา่ นายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย 

     หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 2. ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 
 
 

หมวดที ่2 การออกหุ้น 

 

ขอ้ 3. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. และหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ซ่ึงมีมูลค่า
หุน้เท่ากนั และตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้  บริษทัอาจออกหุน้กูห้รือหุน้กูท่ี้อาจแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั และ
หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธิพร้อมกบั 

หุน้กูใ้นคราวเดียวกนัได ้

   การช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อหุน้จะหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
 

 ขอ้ 3. ทว ิผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. จะมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีท่ีมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษทัหรือในกรณีท่ีบริษทัลม้ละลาย เงินจ านวนใดๆ  
ท่ีคงเหลือหลงัจากการช าระหน้ีและภาระผกูพนัอ่ืนๆ ทั้งหมดของบริษทั จะถูกแบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท 
ก. ก่อนผูถื้อหุน้สามญั แต่ในระดบัเดียวกบัผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ของบริษทัตามขอ้ 3 ตรี  ตามอตัราส่วน 

การถือครองหุน้บุริมสิทธิของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิแต่ละราย  ทั้งน้ี ส่วนแบ่งท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. จะไดรั้บคืน
ทั้งหมด เม่ือรวมกบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. จะเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาเสนอขายของ 

หุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ในคร้ังแรก  (ซ่ึงต่อไปน้ีในขอ้ 3 ทว ิ 
จะเรียกวา่ “บุริมสิทธิในการรับคืนทุนเม่ือช าระบญัชี เพื่อเลิกบริษทัหรือในกรณีท่ีบริษทัลม้ละลาย”) 
   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูมี่มูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะแบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.  
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ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก  ใหแ้บ่งทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูน่ั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. เฉล่ียตามอตัราส่วน
หุน้บุริมสิทธิท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. แต่ละรายถืออยู ่
  (2) ณ วนัท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิของบริษทั ซ่ึงออกโดยมีมูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบัราคา 

เสนอขายของหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.  และเสนอขายในคราวเดียวกบัการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.   
(ซ่ึงต่อไปในขอ้ 3 ทว ิจะเรียกวา่ “หุน้กูด้อ้ยสิทธิ”) บริษทัจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. เป็นจ านวน
เท่ากบัราคาเสนอขายของหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.ในคร้ังแรก หกัดว้ยมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.  
การช าระเงินดงักล่าวใหต้ดัจ่ายจากทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ของบริษทัเท่ากบัจ านวนเงินดงักล่าว หรือจ านวน 

ทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่  ทั้งน้ี โดยมิใช่เป็นการน าทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ 

ไปตดัขาดทุนสะสมของบริษทัตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

   ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิและมีการช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก.  
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก  ใหบุ้ริมสิทธิในการรับคืนทุนเม่ือช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษทัหรือในกรณีท่ีบริษทั
ลม้ละลาย ลดลงเหลือเท่ากบัมูลคา่ท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. 
  (3) ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิตามท่ีระบุไวใ้น (2)  ใหหุ้น้บุริมสิทธิประเภท ก.  
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้โดยใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ยืน่ค  าร้องขอแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. 
ดงักล่าว ในเวลาใด ๆ หลงัจากนั้น  การยืน่ค  าร้องเพื่อขอแปลงหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท 
ก. แนบใบหุน้บุริมสิทธิเดิมตามจ านวนนั้นๆ คืนบริษทัดว้ย 

  (4) ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. มีบุริมสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุน้
สามญั  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท 
ก. ในปีการเงินนั้นๆ ในอตัราดงัตอ่ไปน้ี 

   (ก) ในอตัราหุน้ละ 1 บาท ตราบเท่าท่ีบริษทัยงัคงช าระดอกเบ้ียหุน้กูด้อ้ยสิทธิเตม็จ านวน
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หรือในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  และ 

  (ข)  ในอตัราท่ีเท่ากบัจ านวนเงินต่อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ซ่ึงเทียบเท่าจ านวนท่ีสามารถ 

จะช าระเป็นค่าดอกเบ้ียประจ าปีส าหรับหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (โดยไม่ค านึงถึงขอ้ก าหนดใด ๆ ของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ  
ซ่ึงก าหนดหรืออนุญาตใหบ้ริษทัไม่จ าตอ้งจ่ายดอกเบ้ียในปีใดปีหน่ึงโดยเฉพาะ)  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
ของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ ลบดว้ยจ านวนดอกเบ้ียหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีบริษทัไดช้ าระในปีการเงินนั้น ๆ  ในกรณีท่ีบริษทัมิได้
ช าระดอกเบ้ียหุน้กูด้อ้ยสิทธิเตม็จ านวนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

   ถึงแมบ้ริษทัมิไดจ่้ายเงินปันผลแก่หุน้สามญัในงบการเงินปีใด ๆ  บริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่หุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ในงบการเงินปีนั้น ๆ ได ้ หากบริษทัมีผลก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายในส่วนของ 

หุน้บุริมสิทธิประเภท ก.  ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินอตัราท่ีระบุไวใ้นวรรคแรก (ก) และ (ข) แลว้แต่กรณี 

  (5) ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  หุน้บุริมสิทธิประเภท ก. แต่ละหุน้มีหน่ึงเสียงเท่ากบั 

หุน้สามญั 
 

ขอ้ 3. ตรี  ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. จะมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีท่ีมีการช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษทัหรือในกรณีท่ีบริษทัลม้ละลาย  เงินจ านวนใด ๆ  
ท่ีคงเหลือหลงัจากการช าระหน้ีและภาระผกูพนัอ่ืน ๆ ทั้งหมดของบริษทั  จะถูกแบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท 
ข. ก่อนผูถื้อหุน้สามญั แต่ในระดบัเดียวกบัผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ก. ของบริษทัตามขอ้ 3 ทว ิ ตามอตัราส่วน 
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การถือครองหุน้บุริมสิทธิของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิแต่ละราย  ทั้งน้ี ส่วนแบ่งท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. จะไดรั้บคืน
ทั้งหมด เม่ือรวมกบัมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. จะเป็นจ านวนเงินเท่ากบัราคาเสนอขายของ 

หุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ในคร้ังแรก (ซ่ึงต่อไปในขอ้ 3 ตรี  
จะเรียกวา่ “บุริมสิทธิในการรับคืนทุนเม่ือช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษทั หรือในกรณีท่ีบริษทัลม้ละลาย”) 
   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูมี่มูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะแบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรก  ใหแ้บ่งทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูน่ั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. เฉล่ียตามอตัราส่วน
หุน้บุริมสิทธิท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. แต่ละรายถืออยู ่
  (2) ณ วนัท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กู ้และ/หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ซ่ึงออกและเสนอขาย
ในคราวเดียวกบัการเสนอขายหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. (ซ่ึงต่อไปในขอ้ 3 ตรี จะเรียกวา่ “หุน้กู”้)  บริษทัจะช าระเงิน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. เป็นจ านวนเท่ากบัราคาเสนอขายของหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ในคร้ังแรกหกัดว้ย
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  การช าระเงินดงักล่าวใหต้ดัจ่ายจากทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ 

ของบริษทัเท่ากบัจ านวนเงินดงักล่าว หรือจ านวนทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่  ทั้งน้ี  
โดยมิใช่เป็นการน าทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ไปตดัขาดทุนสะสมของบริษทัตามมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

   ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูแ้ละมีการช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นวรรคแรก ใหบุ้ริมสิทธิในการรับคืนทุนเม่ือช าระบญัชีเพ่ือเลิกบริษทัหรือในกรณีท่ีบริษทัลม้ละลาย 
ลดลงเหลือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. 
  (3) ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูต้ามท่ีระบุไวใ้น (2)  ใหหุ้น้บุริมสิทธิประเภท ข. แปลงสภาพ 

เป็นหุน้สามญัได ้โดยใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ยืน่ค  าร้องขอแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ดงักล่าว  
ในเวลาใดๆ หลงัจากนั้น  การยืน่ค  าร้องเพื่อขอแปลงหุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  
แนบใบหุน้บุริมสิทธิเดิมตามจ านวนนั้น ๆ คืนบริษทัดว้ย 

  (4) ใหผู้ถื้อหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. มีบุริมสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลในแต่ละปีก่อนผูถื้อหุน้
สามญั  ในกรณีท่ีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  บริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ
ประเภท ข. ในปีการเงินนั้น ๆ  ในอตัราเงินปันผลคงท่ีซ่ึงจะก าหนดโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการเม่ือมีการออกหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. คร้ังแรกเป็นเกณฑ ์ ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลคงท่ีจะตอ้งไม่ต ่ากวา่
หุน้ละ 1 บาท  แต่ไม่เกินอตัราร้อยละ 20 ของราคาเสนอขายคร้ังแรกของหุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  และใหใ้ช ้

อตัราดงักล่าวน้ีตลอดอายขุองหุน้บุริมสิทธิประเภท ข. 
   ถึงแมบ้ริษทัมิไดจ่้ายเงินปันผลแก่หุน้สามญัในงบการเงินปีใด ๆ  บริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่หุน้บุริมสิทธิประเภท ข. ในงบการเงินปีนั้น ๆ ได ้ หากบริษทัมีผลก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายในส่วนของ 

หุน้บุริมสิทธิประเภท ข.  ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินอตัราท่ีระบุในวรรคแรก 

  (5) ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  หุน้บุริมสิทธิประเภท ข. แต่ละหุน้มีหน่ึงเสียงเท่ากบั 
หุน้สามญั 
 

 ขอ้ 4. ใบหุน้ของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ลงหรือพิมพล์ายมือ
ช่ือไว ้ ทั้งน้ี กรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้

 เม่ือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หป้ระกอบกิจการ 
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เป็นนายทะเบียนหุน้แลว้  บริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบุคคลอ่ืนคนใดคนหน่ึง
หรือหลายคน ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้ในฐานะเป็นผูแ้ทนหรือตวัแทนของบริษทัไดต้ามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 

 ขอ้ 5. ถา้บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปจองหุน้หรือถือหุน้หุน้เดียวหรือหลายหุน้ร่วมกนั  บุคคลเหล่านั้น 

ตอ้งรับผดิร่วมกนัในการส่งใชเ้งินค่าหุน้และเงินท่ีสูงกวา่มูลค่าหุน้ และตอ้งแต่งตั้งใหบุ้คคลในจ านวนนั้นแตเ่พียง 

คนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี โดยตอ้งท าหลกัฐานเป็นหนงัสือ 

มอบใหแ้ก่บริษทัหรือนายทะเบียนหุน้  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานการแต่งตั้งดงักล่าวโดยชดัแจง้  ใหส้นันิษฐาน
ไวก่้อนวา่ บุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นใบจองหุน้หรือใบหุน้ในล าดบัแรก เป็นผูท่ี้ไดรั้บแตง่ตั้งจากผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้  
ใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิดงักล่าวแต่ผูเ้ดียว จนกวา่จะไดส่้งหลกัฐานการแตง่ตั้งใหก้บับริษทั 

 

 ขอ้ 6. บริษทัตอ้งจดัท าใบหุน้มอบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษทั หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายหุน้ท่ีเหลือหรือจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั หรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ขอ้ 7. ใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั  ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทั 

ออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

  ในกรณีใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังาน
สอบสวนมาแสดงต่อบริษทั  กรณีใบหุน้ลบเลือนหรือช ารุด ผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั 
 

 ขอ้ 8. บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ท่ีสูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน 
หรือช ารุด หรือในการออกส าเนาทะเบียนผูถื้อหุน้ได ้ในอตัราท่ีคณะกรรรมการก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินกวา่อตัรา 

ขั้นสูงท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

  ในการออกใบหุน้ใหม่เพ่ือแทนหรือเปล่ียนใบหุน้เดิมท่ีบริษทัไดเ้คยออกใหผู้ถื้อหุน้นั้นไปแลว้ 
บริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินกวา่อตัราขั้นสูงท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

 

ขอ้ 9. หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกระท าได ้

ตามกฎหมาย โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

  ในกรณีท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้ไดด้ว้ยการซ้ือหุน้คืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  การซ้ือหุน้คืน 

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แตใ่นกรณีท่ีบริษทัซ้ือคืนในจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของ 

ทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทั 
 
 

หมวดที ่3 การโอนหุ้น 

 

 ขอ้ 10. หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั  เวน้แต ่

  (1) การโอนหุน้จะท าใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมาย 
   หรือ 



 5 

  (2) เพ่ือรักษาอตัราส่วนการถือหุน้ของคนไทยกบัคนต่างดา้วตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ หรือ 

  (3) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 

 ขอ้ 11. การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของ 

ผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

  การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดต้่อเม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้  และ 

จะใชย้นับุคคลภายนอกไดต้่อเม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

  เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  บริษทัจะลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ บริษทัจะแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องขอภายในระยะเวลา 

ท่ีกฎหมายก าหนดเช่นเดียวกนั 

  หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย  การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ส าหรับการโอนหลกัทรัพยอ่ื์น ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

 ขอ้ 12. กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ในนามของตน ใหร้้องขอต่อบริษทั  
โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยาน 1 คน ลงลายมือช่ือรับรอง  พร้อมกบัคืนใบหุน้เดิม
ใหแ้ก่บริษทั  เม่ือบริษทัพิจารณาวา่ถูกตอ้งแลว้ บริษทัจะลงทะเบียนการโอนหุน้และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ขอ้ 13. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตายหรือลม้ละลาย  ถา้บุคคลผูมี้สิทธิในหุน้นั้นน าหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
มาแสดงแก่บริษทัครบถว้นแลว้  บริษทัจึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุน้และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ขอ้ 14. ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อน 

วนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนโอนหุน้ 
 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 

 

 ขอ้ 15. คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลผูมี้สญัชาติไทย 

 

 ขอ้ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

   (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
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   (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะคร้ังเดียวเตม็ตาม
จ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    จะเห็นสมควร  โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นคณะบุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตั้ง จะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

    ตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

   (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

    เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ 

    การเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรรมการ 

ท่ีจะพึงมีออกจากต าแหน่ง  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิ 

จบัสลากกนั และปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

   กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 

 ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

  (1) ตาย 

   (2)  ลาออก 

  (3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

  (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ 

   ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  (5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
 

 ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี 

ใบลาออกไปถึงบริษทั 
 

 ขอ้ 20. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการ 

ท่ีเหลืออยูก่ระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
แทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น  การประชุมใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ย
กวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู ่
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 

 ขอ้ 22. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็น 

รองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
 

ขอ้ 23. คณะกรรมการตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่
ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน     
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

  การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ  ใหช้ี้ขาดตดัสินดว้ยเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึง
มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  แตก่รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดยอ่มไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ้ 24. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อน 

วนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน 
และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

  กรรมการตั้งแต่ 2 คน ข้ึนไป อาจร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีน้ีใหป้ระธาน
กรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 
 

 ขอ้ 25. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  (1)  แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั  อ านาจเช่นวา่น้ี คณะกรรมการจะมอบหมายให้
   กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนของบริษทักระท าแทนก็ได ้

  (2)  ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัหรือบุคคลใดท่ีท ากิจการ
   ใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูท้  าการประจ าหรือไม่ประจ าก็ได ้

  (3) ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  (4) ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือ
หลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้
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 ขอ้ 26. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 

 ขอ้ 27. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินกิจการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน 

และบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั้น 

ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 
 

ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีท ากบับริษทั หรือ 

ถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
 

ขอ้ 29. กรรมการ 1 คน มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

   คณะกรรมการจะมีมติมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือตามวรรคหน่ึง 
 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน  
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 

 ขอ้ 31. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็
ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ี
สิบหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33  ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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 ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
การนดัประชุมนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั และตอ้งก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

 

 ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  ทั้งน้ี แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้ 

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่จะมี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  
ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 34. เวน้แต่ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัน้ีหรือกฎหมายก าหนดบงัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวนิิจฉยัช้ีขาดหรือ 

การลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด
ซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไดถื้อหุน้ของบริษทัเกินกวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ไดรั้บยกเวน้
ตามกฎหมาย  ผูถื้อหุน้รายนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ไดเ้พียงตามจ านวนหุน้ในส่วนท่ีไม่เกิน
จ านวนท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

  ในการออกเสียงลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ้ 35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

  (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัการท่ีไดป้ฏิบติัไปในรอง 1 ปีท่ีผา่นมา  
   พร้อมทั้งความคิดเห็นท่ีจะด าเนินงานต่อไป 

  (2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

  (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 

  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

  (6) กิจการอ่ืน ๆ 
 

 ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู ่
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ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง 

เป็นประธานในท่ีประชุม 
 

 ขอ้ 37. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุม
จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 

 ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยืน่
หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะ
เขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ าตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
 

หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 

 ขอ้ 39. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 

 ขอ้ 40. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
 

 ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี 

ของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

  งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จ 

ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

  (1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการ 
   ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

  (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

 ขอ้ 43. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่าย 

เงินปันผลใหจ้ดัสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได ้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทั 

มีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงั 

ผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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 ขอ้ 44. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไดถื้อหุน้ของบริษทัเกินกวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ไดรั้บยกเวน้
ตามกฎหมาย  บริษทัจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนั้นในจ านวนหุน้ส่วนท่ีเกิน
จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 ขอ้ 45. บริษทัจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ 

ก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 
ของทุนจดทะเบียน 

 

 ขอ้ 46. ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน
แลว้ บริษทัอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้
 

 ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
  
 ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั  ในการน้ี ใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน 
ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทัและตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้
 

 ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทั
จดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

 ขอ้ 50. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 

 ขอ้ 51. บริษทัตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปี พร้อมกบัส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชี 

ไดต้รวจสอบและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัแลว้ และส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั
งบดุล การจดัสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทัลงลายมือช่ือรับรองวา่ถูกตอ้งไปยงั
นายทะเบียน ส าหรับงบดุล ตอ้งโฆษณาใหป้ระชาชนทราบทางหนงัสือพิมพมี์ก าหนดเวลาอยา่งนอ้ย 1 วนัดว้ย  ทั้งน้ี 
ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

 
 
 

หมวดที ่7 บทสุดท้าย 

 

 ขอ้ 52. บริษทัอาจเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนตามมติของ 



 12 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  หุน้ท่ีออกใหม่ในการเพ่ิมทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไม่วา่ทั้งหมดหรือ 

แต่บางส่วนก็ได ้ ทั้งน้ี ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 53. บริษทัจะลดทุนของบริษทัลงจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ 

ใหต้ ่าลง หรือลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลง หรือตดัหุน้จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือยงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายก็ได ้

  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้  ่าลงหรือลดจ านวนหุน้ 

ใหน้อ้ยลง ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสียง แต่บริษทัจะลดทุนใหต้ ่ากวา่ 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได ้
 

 ขอ้ 54. บริษทัอาจเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการขอตรวจงบดุล บญัชีก าไรขาดทุน รายงานของผูต้รวจสอบบญัชี 
หรือเอกสารอ่ืนของบริษทัได ้ในอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

 ขอ้ 54 ทว ิในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 

ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  บริษทัจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดในเร่ืองดงักล่าวนั้น 
 

 ขอ้ 55. การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กระท าไดโ้ดยมติท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ขอ้ 56. บรรดาระเบียบหรือค าอนุมติัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัธนาคารกรุงเทพจ ากดั ซ่ึงไดก้ าหนด
หรืออนุมติัใหแ้ก่คณะกรรมการไวก่้อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ี มีผลใชบ้งัคบัและเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี   
ก็ใหมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่จะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 

 ขอ้ 57. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 


