ข้ อบังคับ
ของ
บริษทั สิ นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ “บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)”
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริ ษทั สิ นมัน่ คงประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด ทุกประการ
หมวดที่ 2
กำรออกหุ้น
ข้อ 4. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั อาจออกหุ น้ กู้ ที่อาจแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้
ข้อ 5. หุน้ ของบริ ษทั สามารถโอนกันได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นั้นเป็ นการโอนจากผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติ
ไทยให้แก่คนต่างด้าวในขณะที่มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยู่ในบริ ษทั เป็ นจานวนถึงร้อยละ 15 ของหุ ้นที่ ออกและจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั แต่อย่างไรก็ตามข้อจากัดการโอนหุ น้ นี้ ไม่ใช้บงั คับแก่การถือหุ น้ ของคนต่างด้าวที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
ข้อบังคับนี้ รวมทั้งการโอนหุน้ ของคนต่างด้าวดังกล่าวให้กบั คนต่างด้าวอื่นในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ น้ นั้นจะถูก
โอนไปยังบุคคลซึ่ งมิใช่คนต่างด้าว
ทั้งนี้ คนต่ างด้าวอาจเข้าถื อ หุ ้น ใหม่ ที่ออกโดยบริ ษ ทั ได้อีก โดยการเข้าถื อหุ ้น ที่ ออกใหม่ ซ่ ึ งเป็ นหุ ้น ที่
ได้จากการจองซื้ อหุน้ ที่ออกใหม่ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 ที่บริ ษทั
ได้จาหน่ ายให้กบั ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะหรื อจัดอยู่ในประเภทตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่และการอนุญาต แต่การเข้าถือหุน้ ที่ออกใหม่

ดังกล่าวนี้ จะต้องไม่เป็ นเหตุให้อตั ราส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวทั้งหมดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นที่
ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ภายหลังจากหุ ้นที่ ออกใหม่ ของบริ ษ ทั ตามวรรคสองได้รับการจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว การเข้าถือหุ น้ ของบริ ษทั โดยคนต่างด้าวไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีการใดๆ ให้ถือได้
ไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ข้อ 6. ใบหุ น้ ของบริ ษทั นี้ เป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ น้ และต้องมีลายมือชื่ อกรรมการลงหรื อพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คน
แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ น้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่ อ
แทนก็ได้
ข้อ 7. หุ ้นของบริ ษทั จะแบ่ งแยกมิ ได้ ถ้าบุ คคลตั้งแต่ ส องคนขึ้ นไปถื อหุ ้นเดี ยว หรื อหลายหุ ้นร่ วมกัน จะต้อ ง
แต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นเพียงคนเดียว เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ในฐานะผูถ้ ือหุน้
ข้อ 8. บริ ษ ทั จะออกใบหุ ้นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นภายใน 2 เดื อน นับแต่ วนั ที่ นายทะเบี ยนรั บจดทะเบี ยนบริ ษ ทั หรื อ
นับแต่วนั ที่ได้รับชาระเงินค่าหุน้ ครบ กรณี จาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
ข้อ 9. หากใบหุ น้ ชารุ ดหรื อลบเลือนในสาระสาคัญ บริ ษทั จะออกใบหุ น้ ให้ใหม่ เมื่อผูถ้ ือหุ น้ ได้เวนคืนใบหุ น้ เดิม
และในกรณี ใบหุ ้นสู ญหายหรื อถูกทาลาย บริ ษทั จะออกใบหุ ้นให้ใหม่ เมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นได้แสดงหลักฐานการแจ้งความกับ
พนักงานสอบสวน หรื อในกรณี ที่บริ ษทั ได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียนหุ น้ ได้แสดง
หลักฐานตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
ข้อ 10. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เอง

หมวดที่ 3
กำรโอนหุ้น
ข้อ 11.

หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่
(1)

การโอนหุ ้นนั้นทาให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่บริ ษทั จะพึ งได้รับตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ดิน ส่ งเสริ มการลงทุนหรื อกฎหมายอื่นอันมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั

(2)

การโอนหุ น้ นั้นเป็ นเหตุให้อตั ราส่ วนการถือหุ น้ ของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรื อแย้งกับข้อ
5. แห่งข้อบังคับนี้

ข้อ 12. การโอนหุ น้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ น้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่ อของผูโ้ อน
กับผูร้ ับโอนและส่ งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้ น ใช้ ย ัน บริ ษัท ได้เมื่ อ บริ ษัท ได้รั บ ค าร้ อ งขอให้ ล งทะเบี ย นโอนหุ ้ น แล้ว และใช้ ย ัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ได้รับคาร้องขอ หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ ื่นคาร้องภายใน 7 วัน
เมื่อหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 13.

กรณี ผูร้ ับโอนหุ น้ ประสงค์จะได้รับใบหุ ้นใหม่ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อของ

ผูร้ ับโอนหุ ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่ อรับรองพร้อมกับคื นใบหุ ้นเดิ มให้แก่บริ ษทั ให้บริ ษทั ลงทะเบี ยนการโอนหุ ้น
ภายใน 7 วัน และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 14.

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตาย หรื อล้มละลาย ผูร้ ับมรดก หรื อผูจ้ ดั การมรดก หรื อผูท้ ี่มีสิทธิ จะได้หุน้

นั้นจะต้องนาหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายแสดงต่อบริ ษทั และเมื่อบริ ษทั เห็นว่าหลักฐานดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และไม่
ขัดต่อข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว จะได้ลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับ
แต่วนั ได้รับหลักฐานครบถ้วน
ข้อ 15. บริ ษทั อาจปิ ดงดรั บลงทะเบี ยนการโอนหุ ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่ อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้งก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
ปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้

หมวดที่ 4
คณะกรรมกำร
ข้อ 16. ให้บ ริ ษ ัท มี ค ณะกรรมการของบริ ษ ัท ไม่ น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 17. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้ และ
(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อ
หน้าที่
ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ ง

(2)

ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย

คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)

บุ ค คลซึ่ งได้รั บคะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลาดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า

จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 19. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการออกจากต าแหน่ ง เป็ นจ านวน 1 ใน 3 เป็ นอัต รา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้อ 20. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับนี้
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตาม ข้อ 23. แห่งข้อบังคับนี้
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 21. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั และการลาออกมี ผลนับแต่วนั ที่
หนังสื อลาออกไปถึงบริ ษทั

กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 22. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลคนหนึ่ งซึ่ งมี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 17. แห่ งข้อบังคับนี้ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
มติ ข องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้ องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพี ยงเท่ าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง และมี หุ้น นับ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนอัน ได้แก่ เบี้ ยประชุ ม เบี้ยเลี้ยง บาเหน็จ และโบนัสหรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ จะได้กาหนดเป็ นคราวๆ หรื อตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติ
เปลี่ยนแปลง
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่กระทบต่ อสิ ทธิ ของกรรมการที่ เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่ จะ
ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และกาหนดระยะเวลาที่ประธานจะดารง
ตาแหน่งก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็ นสมควร จะเลื อกกรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง จึงจะเป็ นองค์ประชุม ใน
กรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ย งหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่ งมี ส่ วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิ ท ธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ประธานในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกาหนดวันประชุมภายใน
14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 28. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ ในกรณี จาเป็ นรี บด่ วน เพื่ อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 29. กรรมการต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุ ค คลอื่ นใดปฏิ บ ัติ การอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดหรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคล
อื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
ข้อ 31. กรรมการต้อ งแจ้งให้บ ริ ษ ทั ทราบโดยไม่ ชักช้า หากมี ส่ วนได้เสี ยในสั ญ ญาที่ บริ ษ ทั ท าขึ้ น หรื อถื อหุ ้น
หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 32. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุ มกันอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ง ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่
หรื อสาขาของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 33. ให้กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษ ทั เว้นแต่ การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิ ส รภาพ หนังสื อรั บรองที่ ใช้ในการประกันตัว การ
ฟ้ องร้องต่อสู ้คดีและดาเนิ นกระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ การแจ้งความ
ร้องทุกข์ การถอนคาร้องทุ กข์ การยื่นขอรับชาระหนี้ ตลอดจนการขอรับ เอาคื นและเข้าครอบครองทรัพย์สินของบริ ษทั
หรื อเงิ นอื่ นใดๆ จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล และหรื อจากนิ ติบุคคลหรื อบุ คคลใดๆ ดาเนิ นการชั้น
บังคับคดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด ขายหรื อยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เข้าทาและถอนสัญญาประกัน
วางหลักทรั พ ย์หรื อหลักประกัน การชี้ แ จงข้อเท็จจริ งโต้แย้งหรื ออุทธรณ์ ค าวินิ จฉัย คาสั่งหรื อความเห็ นของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ กรมการประกันภัย หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ อื่น ตลอดจนการชาระค่าปรับ เบี้ ยปรับหรื อเงินอื่นใด เช่ า ให้เช่ า
ยกเลิ กหรื อเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ การเช่ าทรัพย์สินให้กรรมการคนหนึ่ งคนใดลงลายมือชื่ อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
กระทาการแทนบริ ษทั ได้
คณะกรรมการมี อานาจกาหนด และแก้ไ ขเพิ่ มเติ มชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพัน บริ ษ ัท พร้ อม
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั
หมวดที่ 5
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่ วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ น้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสามครั้งใด จานวน
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 35. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ท าเป็ นหนังสื อนัด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ ง
ให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุ มและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิ มพ์

รายวันภาษาไทยที่ จดั พิ มพ์จาหน่ าย ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั นั้นเป็ นเวลาติ ดต่ อกัน 3 วัน ก่ อนวัน
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
สถานที่ จ ะใช้ เป็ นที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั้ นต้ อ งอยู่ ใ นท้ อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ั ง ของส านั ก งานใหญ่ หรื อ
สานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้เคียงกับที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ข้อ 36. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่ น้อ ยกว่า
25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งใด เมื่ อ ล่ วงเวลานัด ไปแล้ว ถึ ง 1 ชั่วโมงจ านวนผู ถ้ ื อ หุ ้ น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ ค รบองค์ประชุ มตามที่ กาหนดไว้ หากว่า การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ย กนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้น ร้ อ งขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 37. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุค คลอื่ น เข้าประชุ มและออกเสี ย งแทนตนในการ
ประชุ ม ก็ไ ด้ หนังสื อมอบฉัน ทะจะต้องลงวัน ที่ แ ละลายมื อ ชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ม อบฉัน ทะ และจะต้อ งเป็ นไปตามแบบ
ที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อ มอบฉัน ทะนี้ จะต้อ งมอบให้ป ระธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ ป ระธานกาหนด ณ ที่ ป ระชุ มก่ อ น
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุ ม
หรื อไม่ สามารถปฏิ บ ัติ หน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานถ้าไม่ มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ หุ้ น หนึ่ งหุ ้ น มี เสี ยงหนึ่ งเสี ย ง และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น นั้ นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2)

ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถื อ คะแนนเสี ยงไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสี ยงทั้ ง หมดของผู ้ถื อ หุ ้ น

ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มทุน หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 40. ผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ คนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นนอกจาก
การออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ความในข้อนี้ ให้ใช้บงั คับรวมตลอดถึงในกรณี ต้ งั ผูร้ ับมอบฉันทะมาประชุมด้วย
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิ จารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่ อที่ ประชุ มแสดงถึงผลการดาเนิ นการของบริ ษทั ในรอบปี
ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
(6) กิจการอื่นๆ
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กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี
ข้อ 42. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 43. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษ ทั
เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุล และบัญชี กาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1). สาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2). รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี ยอดขาดทุ นสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปั นผลนั้นในหนังสื อพิ มพ์รายวัน
ภาษาไทย เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันด้วย
ข้อ 47. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ท ธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุ นสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หั กด้ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่า ทุ น ส ารองนี้ จะมี จานวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียน
นอกจากเงินสารองที่ ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้เป็ นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
ข้อ 48. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชี มี อานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่ นใด ที่ เกี่ ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง

ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ ง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การดาเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่ อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
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บทเพิม่ เติม
ข้อ 51. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

บริษทั สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหำชน)
SYN MUN KON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อ 52. ข้อบังคับนี้ หากมี ที่ซ่ ึ งจาเป็ นหรื อสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิ จารณาจัดการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
ข้อ 53. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่
ใช้บ ังคับ กับ การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท
จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
รับรองว่ ำถูกต้ อง
ลงชื่อ………………………………… กรรมการ
(นายเรื องเดช ดุษฎีสุรพจน์)

