ข้ อบังคับ
ของ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 บททัว่ ไป
ข้อ 1.

ข้อ 2.

ในข้อบังคับนี้
“บริ ษทั ”
“กฎหมาย”

หมายความว่า ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการ
ของบริ ษทั
“นายทะเบียน”
หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
“นายทะเบียนหุน
้ ”
หมายความว่า นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น
ข้อ 3. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ และหุน้ บุริมสิทธิประเภท ก. และหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ซึ่งมีมูลค่า
หุน้ เท่ากัน และต้องชาระค่าหุน้ เต็มมูลค่าแล้ว บริ ษทั อาจออกหุน้ กูห้ รื อหุน้ กูท้ ี่อาจแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ และ
หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจออกหุน้ บุริมสิ ทธิพร้อมกับ
หุน้ กูใ้ นคราวเดียวกันได้
การชาระค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้ หรื อผูซ้ ้ือหุน้ จะหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั ไม่ได้
ข้อ 3. ทวิ ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. จะมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ล้มละลาย เงินจานวนใดๆ
ที่คงเหลือหลังจากการชาระหนี้และภาระผูกพันอื่นๆ ทั้งหมดของบริ ษทั จะถูกแบ่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท
ก. ก่อนผูถ้ ือหุน้ สามัญ แต่ในระดับเดียวกับผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ของบริ ษทั ตามข้อ 3 ตรี ตามอัตราส่วน
การถือครองหุน้ บุริมสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิแต่ละราย ทั้งนี้ ส่วนแบ่งที่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. จะได้รับคืน
ทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. จะเป็ นจานวนเงินเท่ากับราคาเสนอขายของ
หุน้ บุริมสิทธิประเภท ก. ณ วันที่มีการเสนอขายหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ในครั้งแรก (ซึ่งต่อไปนี้ในข้อ 3 ทวิ
จะเรี ยกว่า “บุริมสิ ทธิในการรับคืนทุนเมื่อชาระบัญชี เพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ล้มละลาย”)
ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เหลืออยูม่ ีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิทธิประเภท ก.
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ตามที่กาหนดไว้ในวรรคแรก ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยูน่ ้ นั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. เฉลี่ยตามอัตราส่วน
หุน้ บุริมสิทธิที่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ ประเภท ก. แต่ละรายถืออยู่
(2) ณ วันที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิของบริ ษทั ซึ่งออกโดยมีมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับราคา
เสนอขายของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. และเสนอขายในคราวเดียวกับการเสนอขายหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.
(ซึ่งต่อไปในข้อ 3 ทวิ จะเรี ยกว่า “หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ”) บริ ษทั จะชาระเงินให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. เป็ นจานวน
เท่ากับราคาเสนอขายของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.ในครั้งแรก หักด้วยมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.
การชาระเงินดังกล่าวให้ตดั จ่ายจากทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ ของบริ ษทั เท่ากับจานวนเงินดังกล่าว หรื อจานวน
ทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็ นการนาทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้
ไปตัดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิและมีการชาระเงินให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิทธิประเภท ก.
ตามที่กาหนดไว้ในวรรคแรก ให้บุริมสิ ทธิในการรับคืนทุนเมื่อชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั
ล้มละลาย ลดลงเหลือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.
(3) ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิตามที่ระบุไว้ใน (2) ให้หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.
แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ โดยให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ยืน่ คาร้องขอแปลงสภาพหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก.
ดังกล่าว ในเวลาใด ๆ หลังจากนั้น การยืน่ คาร้องเพื่อขอแปลงหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท
ก. แนบใบหุน้ บุริมสิทธิเดิมตามจานวนนั้นๆ คืนบริ ษทั ด้วย
(4) ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. มีบุริมสิ ทธิในการได้รับเงินปั นผลในแต่ละปี ก่อนผูถ้ ือหุน้
สามัญ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท
ก. ในปี การเงินนั้นๆ ในอัตราดังต่อไปนี้
(ก) ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท ตราบเท่าที่บริ ษทั ยังคงชาระดอกเบี้ยหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิเต็มจานวน
ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ หรื อในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ และ
(ข) ในอัตราที่เท่ากับจานวนเงินต่อหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ซึ่งเทียบเท่าจานวนที่สามารถ
จะชาระเป็ นค่าดอกเบี้ยประจาปี สาหรับหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดใด ๆ ของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ซึ่งกาหนดหรื ออนุญาตให้บริ ษทั ไม่จาต้องจ่ายดอกเบี้ยในปี ใดปี หนึ่งโดยเฉพาะ) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ของหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ลบด้วยจานวนดอกเบี้ยหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่บริ ษทั ได้ชาระในปี การเงินนั้น ๆ ในกรณี ที่บริ ษทั มิได้
ชาระดอกเบี้ยหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิเต็มจานวนตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
ถึงแม้บริ ษทั มิได้จ่ายเงินปั นผลแก่หุน้ สามัญในงบการเงินปี ใด ๆ บริ ษทั อาจจะจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ในงบการเงินปี นั้น ๆ ได้ หากบริ ษทั มีผลกาไรเพียงพอที่จะจ่ายในส่วนของ
หุน้ บุริมสิทธิประเภท ก. ทั้งนี้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายต้องไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในวรรคแรก (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี
(5) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. แต่ละหุน้ มีหนึ่งเสี ยงเท่ากับ
หุน้ สามัญ
ข้อ 3. ตรี ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. จะมีสิทธิดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ล้มละลาย เงินจานวนใด ๆ
ที่คงเหลือหลังจากการชาระหนี้และภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมดของบริ ษทั จะถูกแบ่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท
ข. ก่อนผูถ้ ือหุน้ สามัญ แต่ในระดับเดียวกับผูถ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ก. ของบริ ษทั ตามข้อ 3 ทวิ ตามอัตราส่วน
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การถือครองหุน้ บุริมสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิแต่ละราย ทั้งนี้ ส่วนแบ่งที่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. จะได้รับคืน
ทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. จะเป็ นจานวนเงินเท่ากับราคาเสนอขายของ
หุน้ บุริมสิทธิประเภท ข. ณ วันที่มีการเสนอขายหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ในครั้งแรก (ซึ่งต่อไปในข้อ 3 ตรี
จะเรี ยกว่า “บุริมสิ ทธิในการรับคืนทุนเมื่อชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ล้มละลาย”)
ในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เหลืออยูม่ ีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะแบ่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิทธิประเภท ข.
ตามที่กาหนดไว้ในวรรคแรก ให้แบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยูน่ ้ นั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. เฉลี่ยตามอัตราส่วน
หุน้ บุริมสิทธิที่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. แต่ละรายถืออยู่
(2) ณ วันที่มีการไถ่ถอนหุน้ กู้ และ/หรื อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้ ซึ่งออกและเสนอขาย
ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. (ซึ่งต่อไปในข้อ 3 ตรี จะเรี ยกว่า “หุน้ กู”้ ) บริ ษทั จะชาระเงิน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิทธิประเภท ข. เป็ นจานวนเท่ากับราคาเสนอขายของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ในครั้งแรกหักด้วย
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. การชาระเงินดังกล่าวให้ตดั จ่ายจากทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้
ของบริ ษทั เท่ากับจานวนเงินดังกล่าว หรื อจานวนทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า ทั้งนี้
โดยมิใช่เป็ นการนาทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ ไปตัดขาดทุนสะสมของบริ ษทั ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ละมีการชาระเงินให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ตามที่
กาหนดไว้ในวรรคแรก ให้บุริมสิทธิในการรับคืนทุนเมื่อชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษทั หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ล้มละลาย
ลดลงเหลือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข.
(3) ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูต้ ามที่ระบุไว้ใน (2) ให้หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. แปลงสภาพ
เป็ นหุน้ สามัญได้ โดยให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ยืน่ คาร้องขอแปลงสภาพหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ดังกล่าว
ในเวลาใดๆ หลังจากนั้น การยืน่ คาร้องเพื่อขอแปลงหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข.
แนบใบหุน้ บุริมสิ ทธิเดิมตามจานวนนั้น ๆ คืนบริ ษทั ด้วย
(4) ให้ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. มีบุริมสิ ทธิในการได้รับเงินปั นผลในแต่ละปี ก่อนผูถ้ ือหุน้
สามัญ ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ
ประเภท ข. ในปี การเงินนั้น ๆ ในอัตราเงินปั นผลคงที่ซ่ ึงจะกาหนดโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อมีการออกหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ครั้งแรกเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ อัตราเงินปั นผลคงที่จะต้องไม่ต่ากว่า
หุน้ ละ 1 บาท แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของราคาเสนอขายครั้งแรกของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. และให้ใช้
อัตราดังกล่าวนี้ตลอดอายุของหุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข.
ถึงแม้บริ ษทั มิได้จ่ายเงินปั นผลแก่หุน้ สามัญในงบการเงินปี ใด ๆ บริ ษทั อาจจะจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. ในงบการเงินปี นั้น ๆ ได้ หากบริ ษทั มีผลกาไรเพียงพอที่จะจ่ายในส่วนของ
หุน้ บุริมสิทธิประเภท ข. ทั้งนี้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายต้องไม่เกินอัตราที่ระบุในวรรคแรก
(5) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หุน้ บุริมสิ ทธิประเภท ข. แต่ละหุน้ มีหนึ่งเสี ยงเท่ากับ
หุน้ สามัญ
ข้อ 4. ใบหุน้ ของบริ ษทั เป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงหรื อพิมพ์ลายมือ
ชื่อไว้ ทั้งนี้ กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบกิจการ

3

เป็ นนายทะเบียนหุน้ แล้ว บริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นคนใดคนหนึ่ง
หรื อหลายคน ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนหรื อตัวแทนของบริ ษทั ได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
ข้อ 5. ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจองหุน้ หรื อถือหุน้ หุน้ เดียวหรื อหลายหุน้ ร่ วมกัน บุคคลเหล่านั้น
ต้องรับผิดร่ วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุน้ และเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุน้ และต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียง
คนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูจ้ องหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยต้องทาหลักฐานเป็ นหนังสื อ
มอบให้แก่บริ ษทั หรื อนายทะเบียนหุน้ ในกรณี ที่ไม่ปรากฏหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สนั นิษฐาน
ไว้ก่อนว่า บุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นใบจองหุน้ หรื อใบหุน้ ในลาดับแรก เป็ นผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากผูจ้ องหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้
ให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิดงั กล่าวแต่ผเู ้ ดียว จนกว่าจะได้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งให้กบั บริ ษทั
ข้อ 6. บริ ษทั ต้องจัดทาใบหุน้ มอบให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริ ษทั หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ายหุน้ ที่เหลือหรื อจาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั หรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 7. ใบหุน้ ฉบับใดสูญหาย ถูกทาลาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริ ษทั
ออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั จะออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ใบหุน้ สูญหายหรื อถูกทาลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนมาแสดงต่อบริ ษทั กรณี ใบหุน้ ลบเลือนหรื อชารุ ด ผูถ้ ือหุน้ ต้องเวนคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริ ษทั
ข้อ 8. บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ ใหม่แทนใบหุน้ ที่สูญหาย ถูกทาลาย ลบเลือน
หรื อชารุ ด หรื อในการออกสาเนาทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ได้ ในอัตราที่คณะกรรรมการกาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าอัตรา
ขั้นสูงที่กฎหมายกาหนดไว้
ในการออกใบหุน้ ใหม่เพื่อแทนหรื อเปลี่ยนใบหุน้ เดิมที่บริ ษทั ได้เคยออกให้ผถู ้ ือหุน้ นั้นไปแล้ว
บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามที่คณะกรรมการกาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้อ 9. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กระทาได้
ตามกฎหมาย โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ ได้ดว้ ยการซื้อหุน้ คืนตามที่กฎหมายกาหนด การซื้อหุน้ คืน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ซื้อคืนในจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อ 10. หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่
(1) การโอนหุน้ จะทาให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษทั จะพึงได้รับตามกฎหมาย
หรื อ
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(2) เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุน้ ของคนไทยกับคนต่างด้าวตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อ
(3) เพือ่ ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 11. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุน้ จะใช้ยนั บริ ษทั ได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว และ
จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย บริ ษทั จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริ ษทั จะแจ้งแก่ผยู ้ นื่ คาร้องขอภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนดเช่นเดียวกัน
หากหุน้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สาหรับการโอนหลักทรัพย์อื่น ไม่วา่ จะได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อไม่ก็ตาม ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 12. กรณี ผรู ้ ับโอนหุน้ ประสงค์จะให้บริ ษทั ออกใบหุน้ ใหม่ในนามของตน ให้ร้องขอต่อบริ ษทั
โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อของผูร้ ับโอนหุน้ และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืนใบหุน้ เดิม
ให้แก่บริ ษทั เมื่อบริ ษทั พิจารณาว่าถูกต้องแล้ว บริ ษทั จะลงทะเบียนการโอนหุน้ และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 13. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ตายหรื อล้มละลาย ถ้าบุคคลผูม้ ีสิทธิในหุน้ นั้นนาหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมาย
มาแสดงแก่บริ ษทั ครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จึงจะลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุน้ และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 14. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อน
วันเริ่ มงดรับลงทะเบียนโอนหุน้
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
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(2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นคณะครั้งเดียวเต็มตาม
จานวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
จะเห็นสมควร โดยในการออกเสี ยงลงคะแนนไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อ
เป็ นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงเลือกตั้ง จะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้
ตามจานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรรมการ
ที่จะพึงมีออกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้ใช้วธิ ี
จับสลากกัน และปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อ 20. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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ข้อ 21. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการ
ที่เหลืออยูก่ ระทาการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย
กว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ น
รองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ช้ ีขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ และในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น้ ีให้ประธาน
กรรมการกาหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 25. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริ ษทั อานาจเช่นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนของบริ ษทั กระทาแทนก็ได้
(2) กาหนดจ่ายเงินบาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลใดที่ทากิจการ
ให้กบั บริ ษทั โดยจะเป็ นผูท้ าการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้
(3) กาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(4) ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อ
หลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
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ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 27. คณะกรรมการมีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนินกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริ หารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
และบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หารผูน้ ้ นั
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อ
ถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 29. กรรมการ 1 คน มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
คณะกรรมการจะมีมติมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่ง
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 31. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้
ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
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ข้อ 32. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าว
การนัดประชุมนั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่จะมี
กฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณี ที่ขอ้ บังคับนี้หรื อกฎหมายกาหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรื อ
การลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดได้ถือหุน้ ของบริ ษทั เกินกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ได้รับยกเว้น
ตามกฎหมาย ผูถ้ ือหุน้ รายนั้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมของผูถ้ ือหุน้ ได้เพียงตามจานวนหุน้ ในส่วนที่ไม่เกิน
จานวนที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสี ยงอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบตั ิไปในรอง 1 ปี ที่ผา่ นมา
พร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดาเนินงานต่อไป
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่
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ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในการนี้ตอ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ข้อ 38. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยืน่
หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 39. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 40. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 43. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่าย
เงินปันผลให้จดั สรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
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ข้อ 44. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดได้ถือหุน้ ของบริ ษทั เกินกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ได้รับยกเว้น
ตามกฎหมาย บริ ษทั จะไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายนั้นในจานวนหุน้ ส่วนที่เกิน
จานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 45. บริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 46. ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
แล้ว บริ ษทั อาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 48. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ข้อ 51. บริ ษทั ต้องจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมกับสาเนางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิแล้ว และสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมตั ิ
งบดุล การจัดสรรกาไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยัง
นายทะเบียน สาหรับงบดุล ต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสื อพิมพ์มีกาหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

หมวดที่ 7 บทสุ ดท้ าย
ข้อ 52. บริ ษทั อาจเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึ้นตามมติของ
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
หุน้ ที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรื อบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ตามส่วนจานวนที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยูแ่ ล้วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุคคลอื่นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
แต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 53. บริ ษทั จะลดทุนของบริ ษทั ลงจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้
ให้ต่าลง หรื อลดจานวนหุน้ ให้นอ้ ยลง หรื อตัดหุน้ จดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้หรื อยังมิได้นาออกจาหน่ายก็ได้
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้ ให้ต่าลงหรื อลดจานวนหุน้
ให้นอ้ ยลง ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง แต่บริ ษทั จะลดทุนให้ต่ากว่า 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดไม่ได้
ข้อ 54. บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตรวจงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี
หรื อเอกสารอื่นของบริ ษทั ได้ ในอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 54 ทวิ ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดในเรื่ องดังกล่าวนั้น
ข้อ 55. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กระทาได้โดยมติที่มีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 56. บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ธนาคารกรุ งเทพจากัด ซึ่งได้กาหนด
หรื ออนุมตั ิให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับและเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
ก็ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 57. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี
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