
 

 
ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ  ากัด (มหาชน) 

 
 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1. ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ี ค ำวำ่ "บริษัท" ใหห้มำยควำมถึง "บริษัท ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั 

(มหำชน)" เวน้แต่ขอ้ควำมจะอ ำนวยใหห้มำยควำมถึงบริษัทอ่ืน 

ขอ้ 1. ทวิ ชื่อของบริษัทจะใชอ้ักษรย่อว่ำ บมจ . น ำหน้ำแทนค ำว่ำ "บริษัท" และ "จ ำกัด

(มหำชน)"  ก็ได ้

ขอ้ 2. เวน้แต่ท่ีตรำไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีโดยเฉพำะ ใหใ้ชบ้ทบญัญติัในพระรำชบญัญติับริษัทมหำชน 

จ ำกดั พ.ศ. 2535 และท่ีอำจจะมีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคตเป็นขอ้บงัคบัของบริษัทน้ี   

หุน้และผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 3. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สำมญัซึ่งตอ้งลงเงินจนเต็มมูลค่ำแต่อย่ำงเดียวและบริษัทไม่ออก

หุน้ผูถื้อ 

กำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนหรือบุคคลใด ๆ  ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์       

และตลำดหลกัทรพัย ์

บริษัทอำจออกหุน้กู ้หรือหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือหุน้บุริมสิทธิแปลงสภำพ รวมทั้งหลกัทรพัย์

อื่นใดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยเ์สนอขำยแก่ประชำชนได ้และบริษัทอำจ

แปลงสภำพหุ ้นกูแ้ปลงสภำพ หรือหุน้บุริมสิทธิแปลงสภำพเป็นหุ ้นสำมัญก็ได้ ทั้งน้ี ภำยใต้บังคับ

บทบญัญติัของกฎหมำย 

ขอ้ 3. ทวิ ภำยใตบ้ังคับของวรรคสอง และวรรคสำมของขอ้บังคับน้ี หุน้ของบริษัทท่ีถือโดย

บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ ำนวน รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ 

ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยท่ีกล่ำวในวรรคแรกใหห้มำยควำมรวมถึง 

(1) หำ้งหุน้ส่วน บริษัท ซึ่งมีทุนของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยทุกคน รวมกันถึง

รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนทุนในหำ้งหุน้ส่วน บริษัทน้ัน ๆ 

(2) หำ้งหุน้ส่วน บริษัท ท่ีมีผูเ้ป็นหุน้ส่วน (ไม่ว่ำจ ำกดัหรือไม่จ ำกัดควำมรับผิด) 

หรือผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย ถึงรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

(3) สมำคม มูลนิธิ องค์กำร หรือสถำบันใดๆ ท่ีมีสมำชิก หรือจ ำนวน

กรรมกำรถึงรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือของจ ำนวนกรรมกำรแลว้แต่กรณี หรือมีผูจ้ดักำร

เป็นบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย หรือจดักำรหรือตั้งขึ้ นเพื่อประโยชน์ของบุคคลท่ีไม่ใช่สญัชำติไทย 

 



 
 

 

บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยอำจไดม้ำซึ่งหุน้รวมกนัเกินกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้

ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ตำมวรรคแรกของขอ้บงัคบัน้ีไดเ้ฉพำะในกรณีท่ีเป็นกำรจองซื้ อหุน้เพิ่มทุนของบริษัท 

แต่ทั้งน้ี จ ำนวนหุน้เพิ่มทุนท่ีบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยไดม้ำตำมวรรคน้ี เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยู่โดย

บุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยตำมวรรคแรกของขอ้บงัคบัน้ีแลว้ จะตอ้งไม่เกินกวำ่รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ี

ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทในขณะน้ันๆ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยท่ีไดม้ำซึ่งหุน้

ตำมวรรคน้ีมีสิทธิตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกประกำรกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยตำม

วรรคแรก 

หำกบริษัทไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยตำมวรรคสองแลว้ 

และปรำกฏวำ่จ ำนวนหุน้ท่ีบุคคลท่ีมิใช่สญัชำติไทยถืออยูม่ีจ ำนวนน้อยกวำ่รอ้ยละ 49 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำย

แลว้ทั้งหมดของบริษัท ใหถื้อว่ำอัตรำส่วนสูงสุดของกำรถือหุน้ของบุคคลท่ีมิใช่สัญชำติไทยของบริษัท

ดังกล่ำวเป็นไปตำมอตัรำสูงสุดในขณะท่ีมีกำรจองซื้ อหุน้เพิ่มทุนท่ีเสนอขำยในครั้งน้ัน ๆ แต่ทั้งน้ีไม่เกิน

รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัท เวน้แต่จะมีกฎหมำย ระเบียบ หรือค ำสัง่

จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

ขอ้ 4. ใบหุน้ทั้งหลำยตอ้งประทับดวงตรำของบริษัท และลงหรือพิมพล์ำยมือชื่อกรรมกำร 

ไวอ้ยำ่งน้อยหน่ึงคน แต่กรรมกำรจะมอบหมำยใหน้ำยทะเบียนหุน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัยล์งหรือพิมพล์ำยมือชื่อแทนก็ได ้

ขอ้ 4. ทวิ บริษัทจะออกใบหุน้ 1 ฉบับหรือหลำยฉบับใหแ้ก่ผู ้ถือหุ ้น ภำยในระยะเวลำท่ี

กฎหมำยก ำหนด ในกรณีท่ีผูร้บัโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหร้อ้งขอต่อบริษัท โดยท ำเป็นหนังสือ

ลงลำยมือชื่อของผูร้บัโอนหุน้ และมีพยำนหน่ึงคนเป็นอยำ่งน้อยลงลำยมือชื่อรบัรองลำยมือชื่อน้ัน 

ขอ้ 5. ใบหุน้ฉบบัใดช ำรุดหรือลบเลือนจนยำกที่จะอ่ำนขอ้ควำมไดโ้ดยกระจ่ำงแจง้ ผูถื้อหุน้

อำจรอ้งขอต่อบริษัทใหเ้ปล่ียนใหม่ได ้

อน่ึง ถำ้ใบหุน้สูญหำยและผูถื้อหุน้ไดแ้สดงหลักฐำนโดยชอบดว้ยกฎหมำยและยื่น 

ค ำขอต่อบริษัทแลว้ ใหบ้ริษัทออกใบหุน้แทนฉบบัท่ีหำยได ้

ในกำรออกใบหุน้ใหม่ตำมควำมในขอ้น้ี ใหเ้สียค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหุน้ตำมอัตรำ

ท่ีบริษัทก ำหนดไว ้ซึ่งตอ้งไม่สูงกวำ่อตัรำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ขอ้ 6. หำ้มมิใหบ้ริษัทซื้ อ หรือรบัโอนหุน้ของบริษัทเอง หรือรบัเอำใบหุน้ของบริษัทเองไวเ้ป็น

ประกันหน้ี หรือกิจกำรใด ๆ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกระท ำไดต้ำมกฎหมำย โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีกฎหมำยก ำหนด  

ในกรณีท่ีบริษัทจะซื้ อหุน้คืนไม่เกินกว่ำรอ้ยละสิบของทุนช ำระแลว้  ใหค้ณะกรรมกำร      

มีอ ำนำจในกำรอนุมติักำรซื้ อหุน้คืนดังกล่ำว 

 

 

 



 
 

 

ขอ้ 6. ทวิ  ในกรณีท่ีบริษัทจะออกหุน้โดยรำคำสูงกว่ำมูลค่ำของหุน้ ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้

เป็นผูก้ ำหนดจ ำนวนเงินท่ีจะเรียกสูงกว่ำมูลค่ำของหุน้น้ัน และเงินจ ำนวนท่ีเรียกสูงกวำ่มูลค่ำของหุน้น้ี 

ใหส้่งพรอ้มกันไปกับกำรใชเ้งินค่ำหุน้ครำวแรก หรือท่ีประชุมใหญ่จะมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรไป

ก ำหนดก็ได ้

ขอ้ 6. ตรี  เงินจ ำนวนท่ีเรียกสูงกว่ำมูลค่ำของหุน้ท่ีบริษัทไดม้ำตำมควำมใน ขอ้ 6. ทวิ น้ัน   

ใหถื้อเป็นทุนส ำรองส่วนล ้ำมูลค่ำหุน้ 

การโอนหุน้ 

ขอ้ 7. กำรโอนหุน้ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอน และลงลำยมือชื่อ

ของผู ้โอนกับผู ้รับโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผู ้รับโอน แต่กำรโอนหุน้เช่นว่ำน้ีจะใชย้ันบริษัทได้      

เมื่อบริษัทไดร้ับค ำรอ้งขอใหล้งทะเบียนกำรโอนหุน้แลว้ และจะใชย้นับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบริษัทได้

ลงทะเบียนกำรโอนหุน้แลว้  

ถำ้ไม่มีช่องส ำหรบัจะสลกัหลงัใบหุน้โอนกนัไดอ้ีกจะออกใบหุน้ใหม่ให ้หรือท ำใบประจ ำต่อแนบ

ทำ้ยต่อไปก็ได ้ในกรณีออกใบหุน้ใหม่ใหม้อบใบหุน้เดิมไวแ้ก่บริษัท และใหบ้ริษัทขีดฆ่ำใบหุน้น้ันเสีย 

กำรโอนหุน้ไปไม่หมดจ ำนวนในใบหุน้แต่ละใบน้ัน ใหก้ระท ำโดยใหผู้โ้อนระบุในค ำสลักหลังว่ำ

โอนหุน้ใหแ้ก่กันเป็นจ ำนวนเท่ำใด แลว้ใหอ้อกใบหุน้ใหม่ส ำหรับหุน้จ ำนวนคงเหลือในใบหุน้เดิมใหแ้ก่       

ผูโ้อน และออกใบหุน้ใหม่ส ำหรับหุน้ท่ีโอนกันน้ันใหแ้ก่ผูร้ับโอน ส่วนใบหุน้ฉบับเดิมน้ันใหม้อบไวแ้ก่

บริษัท และใหบ้ริษัทขีดฆ่ำใบหุน้น้ันเสีย 

ขอ้ 7. ทวิ ใหบ้ริษัทแจง้ใหผู้ร้บัโอนจ ำหน่ำยหุน้ของตนในส่วนท่ีเกินในกรณีท่ีกำรรับโอนหุน้

รำยน้ัน ๆ ท ำใหผู้น้ั้นมีจ ำนวนหุน้ท่ีถือเกินกว่ำอัตรำท่ีกฎหมำยก ำหนด เวน้แต่บริษัทจะไดร้ับอนุญำต 

หรือไดร้บักำรผ่อนผนัตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงินก ำหนด 

ขอ้ 8. ผูใ้ดไดส้วมสิทธิของผูถื้อหุน้โดยทำงมรดก หรือโดยอ ำนำจศำลตอ้งแสดงหลักฐำนท่ี

ชอบดว้ยกฎหมำยต่อบริษัท จึงจะรบัจดทะเบียนใหเ้ป็นผูถื้อหุน้ 

กรรมการ 

ขอ้ 9. ใหม้ีกรรมกำรบริษัทไม่ต ำ่กว่ำ 7 คน และไม่เกิน 18 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ    

กึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร 

กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 9. ทวิ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทั้งมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 9. ตร ี กรรมกำรมีสิทธิไดร้ับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ ยประชุม 

บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมขอ้บงัคบัหรือตำมที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้   

จะพิจำรณำ ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไว ้

เป็นครำว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้

 



 
 

 

ขอ้ 10. ผูท่ี้จะเป็นกรรมกำรของบริษัทไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) ตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ และบรรลุนิติภำวะ  

(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรือเสมือนไรค้วำมสำมำรถ  

(3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับ

ทรพัยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต  

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำรหรือองค์กำร หรือ

หน่วยงำนของรฐั ฐำนทุจริตต่อหน้ำท่ี 

ขอ้ 10. ทวิ กรรมกำรน้ัน ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปน้ี   

(1) กำรเลือกตั้งกรรมกำรจะก ำหนดใหเ้ลือกเป็นรำยบุคคลหรือเลือกเป็นชุดก็ได ้ 

(2) ผู ้ถือหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนส ำหรับหุน้ ๆ หน่ึงท่ีตนถือ     

ในกำรเลือกกรรมกำรหน่ึงคน  

(3) ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูน้ั่นออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำร 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และผู ้ท่ีได้คะแนนรอง ตำมล ำดับลงมำ           

(ในกรณีเลือกเป็นชุด) ในกำรเลือกกรรมกำร แต่ไม่เกินจ ำนวนต ำแหน่งท่ี

เลือกตั้งครำวน้ันเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

(5) ในกรณีคะแนนเสียงเท่ำกันส ำหรับบุคคลสุดทำ้ย ใหป้ระธำนของท่ีประชุม

ลงคะแนนเสียงชี้ ขำด 

ขอ้ 10. ตรี เมื่อมีกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของบริษัททุก ๆ ครำวให้กรรมกำรออกจำก

ต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ให ้

ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสำม 

ใหก้รรมกำรซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันออกจำกต ำแหน่งก่อน และถำ้ตกลงกันในเรื่องกำร  

ออกจำกต ำแหน่งไม่ได ้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำก กรรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 10. จตัวำ ใหค้ณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรและจะแต่งตั้ง

รองประธำนขึ้ นดว้ยก็ได ้

ขอ้ 11. กรรมกำรคนใดถึงแก่มรณกรรมก็ดี ยื่นใบลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรก่อนถึง

ก ำหนดก็ดี ขำดคุณสมบติัดังกล่ำวมำในขอ้ 10 ก็ดี ท่ีประชุมลงมติใหถ้อดถอนเสียจำกต ำแหน่งกรรมกำร

ก็ดี หรือศำลมีค ำสัง่ใหอ้อกก็ดี ยอ่มพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรทนัที 

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำร

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้ 10 เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม

คณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน 

มติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน

กรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่ 



 
 

 

บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนน้ีใหอ้ยูใ่นต ำแหน่งเพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่ง

ตนแทน  

ขอ้ 13. หำ้มมิใหก้รรมกำรคนใดท ำกำรคำ้ขำยอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดกบับริษัทเพื่อประโยชน์ตน

หรือประโยชน์ผูอ้ื่น หรือกระท ำกำรคำ้ขำยอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัหรือเป็นกำรแข่งขนักบักำรคำ้ของ

บริษัท หรือเขำ้หุน้ส่วนในกิจกำรคำ้ขำยอื่นอันมีสภำพดังว่ำน้ันไม่ว่ำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ้ื่น 

เวน้ไวแ้ต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนกำรเลือกตั้ง 

ขอ้ 14. ใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกเดือนเวน้แต่มีเหตุขดัขอ้ง แต่อย่ำงน้อยตอ้งมีกำร

ประชุมคณะกรรมกำร 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง และในกำรประชุมต้องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งจ ำนวน          

มำประชุม จึงจะปรึกษำกิจกำรได ้

คะแนนเสียงในท่ีประชุมกรรมกำรน้ัน ใหก้รรมกำรคนหน่ึงมีเสียง ๆ  หน่ึง  ใหถื้อเอำเสียงขำ้ง

มำกเป็นมติ  ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนของท่ีประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงชี้ ขำด 

ประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมกำร ถำ้กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้ นไปรอ้งขอให้

เรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยในสิบสี่วนันับแต่วนัท่ีไดร้บักำร

รอ้งขอ  

ประธำนกรรมกำรอำจก ำหนดใหจ้ดักำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยกำรประชุมผ่ำน

สือ่อิเล็กทรอนิกสต์อ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวใ้นเรื่องน้ัน ๆ ดว้ย 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรหรือ ผู ้ซึ่ งได้รับมอบหมำย               

ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน 

เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว

กวำ่น้ันก็ได ้

ขอ้ 15. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรน้ัน ถำ้ประธำนมิไดม้ำประชุมก็ให้รองประธำนเป็น

ประธำนของท่ีประชุม และถำ้ทั้งประธำนและรองประธำนมิไดม้ำประชุมก็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมกำร

ท่ีมำประชุมเป็นประธำน 

ขอ้ 16. กรรมกำรคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชุมขอ้ใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงใน     

ขอ้น้ัน และประธำนอำจจะเชิญใหอ้อกไปนอกที่ประชุมชัว่ครำว ก็ได ้

 

ขอ้ 17. กิจกำรทั้งหลำยของบริษัทย่อมอยู่ในอ ำนำจของกรรมกำรท่ีจะกระท ำได ้ใหก้รรมกำร

สองคนเป็นผูม้ีอ ำนำจลงลำยมือชื่อและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และแต่งตั้งกรรมกำร

เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรอำจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได ้

และใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ถำ้หำก

มิไดก้ ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีไว ้ก็ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรน้ัน มีอ ำนำจจดักำร

บริษัทตำมประเพณีโดยทัว่ไปและอยูใ่นควำมครอบง ำของคณะกรรมกำร 



 
 

 

คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งผูห้น่ึงผูใ้ดคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรรองกรรมกำร

ผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรก็ได ้ทั้งน้ี โดยคณะกรรมกำรจะก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของ

กรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรและกรรมกำรผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรเอง หรือมอบหมำยใหก้รรมกำร

ผูจ้ดักำรเป็นผูก้ ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูช้่วยกรรมกำร

ผูจ้ดักำรก็ได ้ถำ้หำกมิไดก้ ำหนดก็ใหก้รรมกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรผูช้่วยกรรมกำร

ผูจ้ดักำร ท ำหน้ำท่ีตำมประเพณีทัว่ไปและอยูใ่นควำมครอบง ำของคณะกรรมกำร 

ขอ้ 19. ใหค้ณะกรรมกำรตั้งคณะจดักำรคณะหน่ึง ประกอบดว้ยประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร พนักงำน และบุคคลท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร มีอ ำนำจหน้ำท่ีจดักำรงำนและ

ด ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเป็นประธำนคณะจดักำร โดยต ำแหน่ง 

ใหค้ณะจดักำรประชุมกันด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีตำมเวลำท่ีสมควร แต่ไม่น้อยกว่ำ

เดือนละ 1 ครั้ง เวน้แต่จ ำเป็น หรือไม่มีกิจกำรงำนท่ีจะประชุมกัน หรือมีเหตุสมควรท่ีว่ำจะไม่มีกำร

ประชุม 

ใหอ้งค์ประชุมคณะจัดกำรประกอบด้วยจ ำนวนผู ้เขำ้ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง       

ซึ่งจะตอ้งมีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือบุคคลท่ีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมอบหมำยร่วมอยูด่ว้ย 

คะแนนเสียงในท่ีประชุมคณะจดักำร ใหผู้เ้ขำ้ประชุมมีเสียง ๆ หน่ึง ใหถื้อเอำเสียงขำ้ง

มำกเป็นมติ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนของท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงชี้ ขำด 

ทุกครั้งท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือบุคคลท่ี

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรมอบหมำย รำยงำนใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรทรำบโดยย่อถึงกิจกำรท่ี   

คณะจดักำรท ำไปแลว้ อยำ่งไรก็ดี กิจกำรดงัต่อไปน้ีใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมติัจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1. เรื่องเกี่ยวกบันโยบำยของบริษัท 

2. เรื่องท่ีหำกท ำไปแลว้จะเกิดกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งส ำคญัแก่กิจกำรของบริษัท 

3. เรื่องท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรเอง    

4. เรื่องท่ีตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบที่บริษัทวำงไว ้

 

5. เรื่องท่ีคณะจดักำรเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมติัเป็นรำยเรื่อง หรือตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีคณะกรรมกำรไดว้ำงไว ้เช่น เรื่องกำรอนุมติัเครดิต เป็นตน้ 

การประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 20. กำรประชุมใหญ่สำมญัใหม้ีปีละครั้งภำยในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนัปิดบัญชีท ำงบดุล

งวดสิ้ นปีท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บังคับ ขอ้ 31 ส่วนกำรประชุมวิสำมญัน้ันเมื่อคณะกรรมกำรเห็นจ ำเป็นหรือ

สมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได ้ 

  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคน ซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ชื่อกนัท ำหนังสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น



 
 

 

กำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้ในหนังสือขอใหเ้รียกประชุมตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ัดเจนดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยใน 45 วนันับ 

แต่วนัท่ีไดร้บ้หนังสือจำกผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง 

ผูถื้อหุน้ทั้งหลำยซึ่งเขำ้ชื่อกัน หรือผู ้ถือหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภ้ำยใน 45 วนันับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่ำเป็น

กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำร

จดัใหม้ีกำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรค

สำมครั้งใด จ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 22 ผูถื้อหุน้

ตำมวรรคสำมตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรจัดใหม้ีกำรประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่

บริษัท 

ขอ้ 21. กำรเรียกประชุมทั้งสำมญัและวิสำมญัใหบ้อกกล่ำวล่วงหน้ำแก่ ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำ   

7 วนั พรอ้มทั้งแจง้ขอ้ประชุมไปดว้ย 

ค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมใหญ่ดังกล่ำวขำ้งตน้น้ัน ใหล้งพิมพโ์ฆษณำในหนังสือพิมพ์

รำยวันภำษำไทยฉบับหน่ึง ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำมวันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันด้วย 

หนังสือพิมพด์งักล่ำวตอ้งเป็นหนังสือพิมพท่ี์ตีพิมพจ์ ำหน่ำยในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมใด ๆ ถำ้ไม่มีผูถื้อหุน้โดยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะอยูป่ระชุมเป็น

จ ำนวนถึง 25 คน และมีจ ำนวนหุน้นับรวมไดถึ้ง หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด ก็มิใหถื้อเป็นองค์

ประชุมเวน้แต่ท่ีจะกล่ำวในขอ้ 23 

 

ขอ้ 22. ทวิ ผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะท ำใบมอบฉันทะตำมแบบท่ีนำยทะเบียนบริษัทมหำชน

ก ำหนดในกำรเขำ้ประชุมและออกเสียงแทนตนไดค้รำวละไม่เกิน 1 ใบ และผูร้ับมอบฉันทะเพื่อกำร

ดงักล่ำวน้ัน จะมีไดเ้พียงบุคคลเดียวเท่ำน้ัน ไม่วำ่ผูถื้อหุน้น้ันจะถือหุน้ของบริษัทมำกน้อยเพียงใดก็ตำม  

ขอ้ 23. ในกำรประชุมใด ๆ เมื่อล่วงเวลำนัดไปถึงหน่ึงชัว่โมงแลว้จ ำนวนผูถื้อหุน้ยงัไม่ครบ

องคป์ระชุม ถำ้เป็นกำรประชุมวิสำมญัที่ผูถื้อหุน้ขอใหเ้รียกก็ใหเ้ลิกประชุมเสีย แต่ถำ้เป็นกำรประชุมท่ี

คณะกรรมกำรเรียกเองก็ให ้นัดใหม่อีกครั้งหน่ึงโดยใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 

ก่อนวนัประชุม กำรประชุมท่ีนัดใหม่น้ี แมจ้ะมีผูถื้อหุน้มำมำกน้อยเท่ำใดก็นับเป็นองคป์ระชุมได ้

ขอ้ 24. กำรออกเสียงลงคะแนนใหนั้บหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และใหถื้อเอำเสียงขำ้งมำกเป็น

มติ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนมีเสียงชี้ ขำดอีกเสียงหน่ึงต่ำงหำกจำกในฐำนเป็นผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 25. กำรลงคะแนนลบั อำจจะท ำไดเ้มื่อผูถื้อหุน้อย่ำงน้อย 5 คนรอ้งขอ เมื่อมีกำรรอ้งขอ

และท่ีประชุมลงมติใหม้ีกำรลงคะแนนลบัดังกล่ำว ใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็นผูก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั

ดงักล่ำวน้ัน 



 
 

 

ขอ้ 26. โดยปกติใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธำน

กรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำน

กรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดก้็ใหท่ี้ประชุม

เลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม  

ขอ้ 27. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชุมขอ้ใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในขอ้น้ัน 

และประธำนอำจจะเชิญใหอ้อกนอกท่ีประชุมชัว่ครำวก็ได ้แต่กำรออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร

ไม่อยูใ่นบงัคบัของขอ้น้ี 

ขอ้ 28. กิจกำรซึ่งท่ีประชุมสำมญัจะพึงกระท ำมีดงัน้ี 

1. กรรมกำรเสนอรำยงำนต่อท่ีประชุมแสดงว่ำภำยในรอบปีซึ่งพิจำรณำกันอยู่ 

กำรงำนของบริษัทไดจ้ดัท ำไปเป็นประกำรใด 

2. อนุมติับญัชีงบดุล 

3. ปรึกษำหำรือเร่ืองเงินปันผลและทุนส ำรอง 

4. เลือกตั้งกรรมกำรแทนผูท่ี้ตอ้งออกตำมวำระ 

5. ตั้งและก ำหนดสินจำ้งผูส้อบบญัชี 

6. ปรึกษำกิจกำรอ่ืน ๆ หำกประธำนของท่ีประชุมเห็นสมควร 

การบญัชี 

ขอ้ 29. ผูส้อบบญัชีของบริษัทน้ัน สุดแต่ท่ีประชุมสำมญัจะไดเ้ลือกตั้ง และก ำหนดบ ำเหน็จ

เป็นครั้งครำว จะเลือกบุคคลภำยนอกก็ได ้แต่จะเลือกกรรมกำรหรือผูจ้ดักำร หรือลูกจำ้งของบริษัทให้

เป็นผูส้อบบญัชีท่ีท ำข้ึนระหวำ่งท่ีเขำอยูใ่นต ำแหน่งหำไดไ้ม่ 

ถำ้หำกผูส้อบบญัชีซึ่งท่ีประชุมสำมญัเลือกตั้งขึ้ น มิไดร้บัควำมเห็นชอบจำกธนำคำร

แห่งประเทศไทย ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

1. เรียกประชุมใหญ่วิสำมญัเพื่อเลือกตั้งผูส้อบบญัชีใหม่ หรือ 

2. เสนอและเลือกผูส้อบบญัชี เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 

แลว้เรียกประชุมใหญ่วิสำมญัเพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีน้ัน 

ในกรณีท่ีต ำแหน่งผูส้อบบญัชีว่ำงลงก่อนครบก ำหนด ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร

ตำม 1. หรือ 2.  โดยอนุโลม 

ขอ้ 30. ผูส้อบบญัชีมีอ ำนำจตรวจสอบสมุดบญัชีและสรรพเอกสำรทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวแก่ทรัพยส์ิน

หรือกิจกำรของบริษัทในเวลำอันสมควรทุกเมื่อ และมีอ ำนำจสอบสวนกรรมกำร หรือผูอ้ื่น ซึ่งเป็น

ตวัแทน หรือลูกจำ้งของบริษัท 

ขอ้ 31. บริษัทตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำและเก็บรกัษำบญัชีตลอดจนกำรสอบบญัชีตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรน้ัน และตอ้งจดัท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน อยำ่งน้อยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปี

บญัชีของบริษัท 



 
 

 

คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรท ำงบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัสิ้ นสุดของรอบปีบญัชีของ

บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติั งบดุลและบญัชีก ำไร

ขำดทุนน้ี คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 32. หำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมี

ยอดขำดทุนสะสมอยูห่ำ้มมิใหจ้่ำยเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั โดยกำร

จ่ำยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติัจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั้งครำวได ้เมื่อเห็นวำ่บริษัทมี

ผลก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

เงินก ำไรส่วนท่ีเหลือจำกกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีจ่ำยตำมมติท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้หรือเหลือจำก

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหจ้ดัสรรเป็นเงินส ำรองต่ำง ๆ  ไดต้ำมแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควร 

หรือจดัสรรเป็นทุนส ำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของธนำคำรต่อไป 

กำรจ่ำยเงินปันผล ใหก้ระท ำภำยใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมกำร

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผล

น้ันในหนังสือพิมพด์ว้ย 

 

บทเพ่ิมเติม 

ขอ้  33.  ตรำของบริษัทเป็นตำมขนำดและรูปดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้  34.  ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรเกี่ยวกับ

กำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยท่ี์ส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย ใหบ้ริษัทปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวใ้นเรื่องน้ัน ๆ  ดว้ย 

 

บริษัทน้ีจดทะเบียนเป็นตรำดุนหรอืตรำนูน 


