
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับน้ีเรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน)” 

ข้อ 2. ค าว่า”บริษัท” ในข้อบังคับน้ี หมายถึง บริษัท สินม่ันคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 3.      ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  
จ ากัด ทุกประการ 

 

หมวดที่ 2   

กำรออกหุ้น 

ข้อ  4.     หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ  1  บาท 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ 

ข้อ  5.     หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจ ากัด   เว้นแต่การโอนหุ้นน้ันเป็นการโอนจากผู้ถือหุ้น 
สัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าวในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจ านวนถึงร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่าย
แล้วท้ังหมดของบริษัท  แต่อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดการโอนหุ้นน้ีไม่ใช้บังคับแก่การถือหุ้นของคนต่างด้าวที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
ข้อบังคับน้ี  รวมทั้งการโอนหุ้นของคนต่างด้าวดังกล่าวให้กับคนต่างด้าวอื่นในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นน้ันจะถูก
โอนไปยังบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว 

 ทั้งน้ี คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัทได้อีก  โดยการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จาก
การจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 3/2537 เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2537  ที่บริษัทได้
จ าหน่ายให้กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะหรือจัดอยู่ในประเภทตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต  แต่การเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่
ดังกล่าวน้ีจะต้องไม่เป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท 



   

ภายหลังจากหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทตามวรรคสองได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การเข้าถือหุ้นของบริษัทโดยคนต่างด้าวไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีการใดๆ ให้ถือได้ไม่เกินร้อย
ละ  25  ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัท 

ข้อ  6.     ใบหุ้นของบริษัทน้ีเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้  อย่างน้อย 1 คน 
แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ 

ข้อ  7.     หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้นเดียว   หรือหลายหุ้นร่วมกัน  จะต้อง
แต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนน้ันเพียงคนเดียว เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น 

 ข้อ  8.     บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่
วันที่ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบ  กรณีจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 9.     หากใบหุ้นช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคัญ  บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผู้ถือหุ้น ได้เวนคืน 
ใบหุ้นเดิม และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย  บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่  เม่ือผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานการ  
แจ้งความกับพนักงานสอบสวน หรือในกรณีที่บริษัทได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น
ได้แสดงหลักฐานตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 10.     ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง 

 

หมวดที่  3   

กำรโอนหุ้น 

ข้อ  11. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด  เว้นแต่ 

1) การโอนหุ้นน้ันท าให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน 
ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นอันมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท 

2) การโอนหุ้นน้ันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรือแย้งกับข้อ 5  
แห่งข้อบังคับน้ี 

ข้อ  12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น  โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ 
ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน 

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เม่ือบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว  และใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

เม่ือบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย  ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ได้รับค าร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายใน 7 วัน 



   

เม่ือหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ  13. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับ
โอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท  ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน  
 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

ข้อ  14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตาย  หรือล้มละลาย ผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ที่มีสิทธิจะได้หุ้นน้ัน
จะต้องน าหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริษัท และเม่ือบริษัทเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์  และไม่ขัด
ต่อข้อบังคับของบริษัทแล้ว  จะได้ลงทะเบียนบุคคลน้ันเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน  นับแต่
วันได้รับหลักฐานครบถ้วน 

ข้อ  15. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดย
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิด  
งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมกำร 

ข้อ  16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 ข้อ  17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา  จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์สินที่ได้กระท าโดย

ทุจริต 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ

หน้าที ่

ข้อ  18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 



   

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธาน

เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ  19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ัน  เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้น  อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ  20. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับน้ี 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 23. แห่งข้อบังคับน้ี 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ  21. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่
หนังสือลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ  22. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลคนหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับน้ี   เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า  2 เดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน 

ข้อ  23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 



   

ข้อ  24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ าเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์  
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 

ความในวรรคสอง ไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ  25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และก าหนดระยะเวลาที่ประธานจะด ารง
ต าแหน่งก็ได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ  26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองค์ประชุม ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง  
ชี้ขาด 

ข้อ  27. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 

ถ้ากรรมการตั้งแต่  2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานก าหนดวันประชุมภายใน  
14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ข้อ  28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน  เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ  29. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท   ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใด  
อย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ  30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล
อื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง 

  



   

 ข้อ  31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท าขึ้นหรือผู้ถือหุ้น  
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ  32. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

ข้อ  33. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท  เว้นแต่  การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ  หนังสือรับรองที่ใช้ในการประกันตัว การฟ้องร้อง
ต่อสู้คดีและด าเนินกระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ  การแจ้งความร้องทุกข์ การ
ถอนค าร้องทุกข์ การยื่นขอรับช าระหน้ี  ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเข้าครอบครองทรัพย์สินของบริษัทหรือเงินอื่นใดๆ  
จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ด าเนินการชั้นบังคับคดี ยึด อายัด 
ถอนการยึด  ถอนการอายัด ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดหลักทรัพย์สิน เข้าท าและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์หรือ
หลักประกัน การชี้แจงข้อเท็จจริงโต้แย้งหรืออุทธรณ์ค าวินิจฉัยค าสั่งหรือความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการประกันภัย 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืน  ตลอดจนการช าระค่าปรับ เบี้ยปรับหรือเงินอื่นใด  เช่า     ให้เช่า ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการ
เช่าทรัพย์สินให้กรรมการคนหน่ึงคนใดลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญ เช่า ให้เช่า ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่า
ทรัพย์สินให้กรรมการคนหน่ึงคนใดลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทกระท าการแทนบริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด และแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับ 
ตราส าคัญของบริษัท 

 

หมวดที่ 5 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ  34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่  
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่น น้ีคณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

 

 



   

ข้อ  35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่  วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทน้ันเป็นเวลาติดต่อกัน  3 วันก่อนวันประชุม  
ไม่น้อยกว่า  3 วัน 

สถานที่จะใช้ เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ งของส านักงานใหญ่  หรือ  
ส านักงานสาขา  หรือจังหวัดใกล้เคียงกับท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน  
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น(ถ้ามี)   มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เ ม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่ วโมงจ านวนผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  การ
ประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นัดประชุมใหม่และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ  37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม 
ก็ได้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ี  จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด  ณ  ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ  39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

 



   

(2) ในกรณี ดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

  

ข้อ 40.    ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันนอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

      ความในข้อน้ี ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย 

ข้อ  41.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปี  

ที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 

(6) กิจการอื่นๆ 

 

  

 



   

หมวดที่  6   

กำรบัญชี  กำรเงิน  และกำรสอบบัญชี 

 ข้อ  42. รอบบัญชีของบริษัท  เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี

ข้อ  43. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี  ตลอดจนการสอบบัญชี  ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและต้อง
จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  อย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน  อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ  44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ  45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น  พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1). ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี 

(2). รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ  46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยั งมียอดขายทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  
ทั้งน้ี  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย  
เป็นเวลาติดต่อกัน  3 วันด้วย 

ข้อ  47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไว้เป็นกองทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุนจด
ทะเบียน 

นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุน
ส ารองอย่างอื่นตามท่ีเห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

ข้อ  48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

 

 



   

ข้อ  49. ผู้สอบบัญชี มีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เก่ียวกับรายได้   รายจ่าย  ตลอดจน
ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัท  ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ  ของบริษัท  และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ  50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง  ที่มีการพิจารณางบดุล  บัญชี
ก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท  เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น   ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัท  ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 

หมวดที่  7 

บทเพิ่มเติม 

ข้อ  51. ตราของบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้น้ี 

                                               
                              บรษิัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

         SYN MUN KON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ข้อ  52. ข้อบังคับน้ี หากมีที่ซึ่งจ าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาจัดการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย 

ข้อ  53. ในกรณีที่บริษัท  หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้บังคับกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ ในเรื่องน้ันๆ ด้วย 

 

 

                                                            รับรองว่ำถูกต้อง 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………กรรมการผู้ขอจดทะเบียน  

                                                                                                            (นายเรืองเดช    ดุษฎีสุรพจน์) 

 

 


