
 

 

ข้อบังคับ 

 ของ  

บริษทั สินมั่นคงประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน)  

หมวดที่ 1  

บททั่วไป 

 

  ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ “บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)” 

  ขอ้ 2.  ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

  ขอ้ 3.  ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชนจ ากดั ทุกประการ 

หมวดที่ 2 

กำรออกหุ้น 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

   บริษทัอาจออกหุน้กู ้ท่ีอาจแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

ขอ้ 5.  หุน้ของบริษทัสามารถโอนกนัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นการโอนจากผูถื้อหุน้สญัชาติ

ไทยให้แก่คนต่างดา้วในขณะท่ีมีคนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัเป็นจ านวนถึงร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้

ทั้งหมดของบริษทั แต่อย่างไรก็ตามขอ้จ ากดัการโอนหุน้น้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่การถือหุน้ของคนต่างดา้วท่ีมีอยู่ก่อนการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัน้ี รวมทั้งการโอนหุน้ของคนต่างดา้วดงักล่าวใหก้บัคนต่างดา้วอ่ืนในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวา่หุน้นั้นจะถูก

โอนไปยงับุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างดา้ว 

  ทั้งน้ี คนต่างด้าวอาจเข้าถือหุ้นใหม่ท่ีออกโดยบริษทัได้อีก โดยการเข้าถือหุ้นท่ีออกใหม่ซ่ึงเป็นหุ้นท่ี 

ไดจ้ากการจองซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 3/2537 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2537 ท่ีบริษทั

ไดจ้ าหน่ายให้กบัผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะหรือจดัอยู่ในประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และการอนุญาต แต่การเขา้ถือหุน้ท่ีออกใหม่



 

ดงักล่าวน้ีจะตอ้งไม่เป็นเหตุให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วทั้งหมดรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

  ภายหลงัจากหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัตามวรรคสองได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ การเขา้ถือหุน้ของบริษทัโดยคนต่างดา้วไม่ว่าจะไดม้าโดยวิธีการใดๆ ใหถื้อได้

ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

ขอ้ 6.  ใบหุน้ของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพไ์วอ้ย่างนอ้ย 1 คน

แต่กรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือ

แทนกไ็ด ้

ขอ้ 7. หุ้นของบริษทัจะแบ่งแยกมิได้ ถา้บุคคลตั้ งแต่สองคนข้ึนไปถือหุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน จะตอ้ง

แต่งตั้งใหบุ้คคลในจ านวนนั้นเพียงคนเดียว เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 8.  บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือ 

นบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบ กรณีจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 

ขอ้ 9.  หากใบหุน้ช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั บริษทัจะออกใบหุน้ใหใ้หม่ เม่ือผูถื้อหุน้ไดเ้วนคืนใบหุน้เดิม 

และในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย บริษทัจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดแ้สดงหลกัฐานการแจง้ความกบั

พนกังานสอบสวน หรือในกรณีท่ีบริษทัไดม้อบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุน้ ไดแ้สดง

หลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 10.  หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง 

 

หมวดที่  3   

กำรโอนหุ้น 

ขอ้ 11.    หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั  เวน้แต่ 

(1)  การโอนหุ้นนั้นท าให้บริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ย

 ท่ีดิน ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืนอนัมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 

(2)  การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยขดัหรือแยง้กบัขอ้ 

 5.  แห่งขอ้บงัคบัน้ี 



 

ขอ้  12.    การโอนหุน้ย่อมสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้  โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของผูโ้อน

กบัผูรั้บโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

การโอนหุ้นใช้ย ันบริษัทได้เม่ือบริษัทได้รับค า ร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ย ัน

บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

 เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน 14 วนันบัแต่

วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ื่นค าร้องภายใน 7 วนั 

 เม่ือหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้  13.     กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดรั้บใบหุ้นใหม่ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของ

ผูรั้บโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษทั  ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้น

ภายใน 7 วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

ขอ้  14.     ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัตาย  หรือลม้ละลาย ผูรั้บมรดก หรือผูจ้ดัการมรดก หรือผูท่ี้มีสิทธิจะไดหุ้น้

นั้นจะตอ้งน าหลกัฐานอนัชอบดว้ยกฎหมายแสดงต่อบริษทั และเม่ือบริษทัเห็นว่าหลกัฐานดงักล่าวถูกตอ้งสมบูรณ์  และไม่

ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จะไดล้งทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน 1 เดือน  นบั

แต่วนัไดรั้บหลกัฐานครบถว้น 

ขอ้  15.    บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังก็ได ้

โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนั

ปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมกำร 

ขอ้  16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ขอ้  17. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา  จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้ และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 



 

(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ

หนา้ท่ี 

ขอ้  18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้  19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา  

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออก

ตามวาระนั้น  อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้  20. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 17. แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตาม ขอ้ 23. แห่งขอ้บงัคบัน้ี 

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้  21. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษทั และการลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี

หนงัสือลาออกไปถึงบริษทั 



 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้  22. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 17. แห่งขอ้บงัคบัน้ี  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 เดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้  23. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้  24. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนอนั ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บ าเหน็จ และโบนสัหรือผลประโยชน ์

ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ

เปล่ียนแปลง 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบต่อสิทธิของกรรมการท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั ในอนัท่ีจะ

ไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์นใดในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้  25. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และก าหนดระยะเวลาท่ีประธานจะด ารง

ต าแหน่งกไ็ด ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้  26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุม ใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม

เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 



 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง 

ช้ีขาด 

ขอ้  27. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

ถา้กรรมการตั้งแต่  2 คนข้ึนไปร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานก าหนดวนัประชุมภายใน  

14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้  28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน  เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 

จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

ขอ้  29. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั   ตลอดจนมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใด 

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

ขอ้  30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคล

อ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตั้ง 

 ขอ้  31. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึนหรือถือหุ้น 

หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

ขอ้  32. คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง  ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

หรือสาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้  33. ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั

บริษทั  เวน้แต่  การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกนัอิสรภาพ  หนังสือรับรองท่ีใช้ในการประกันตัว การ

ฟ้องร้องต่อสู้คดีและด าเนินกระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ  การแจง้ความ

ร้องทุกข์ การถอนค าร้องทุกข์ การยื่นขอรับช าระหน้ี  ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นของบริษทั

หรือเงินอ่ืนใดๆ  จากพนักงานสอบสวน พนกังานอยัการ จากศาล และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ด าเนินการชั้น

บงัคบัคดี ยึด อายดั ถอนการยึด  ถอนการอายดั ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เขา้ท าและถอนสัญญาประกนั

วางหลกัทรัพยห์รือหลกัประกัน การช้ีแจงข้อเท็จจริงโต้แยง้หรืออุทธรณ์ค าวินิจฉัยค าสั่งหรือความเห็นของพนักงาน



 

เจา้หนา้ท่ีกรมการประกนัภยั หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีอ่ืน  ตลอดจนการช าระค่าปรับ เบ้ียปรับหรือเงินอ่ืนใด  เช่า  ให้เช่า 

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นให้กรรมการคนหน่ึงคนใดลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั

กระท าการแทนบริษทัได ้

 คณะกรรมการมีอ านาจก าหนด และแกไ้ขเพ่ิมเติมช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษัท พร้อม

ประทบัตราส าคญัของบริษทั 

           หมวดที่ 5 

 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน  4 เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

    การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่

วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย

บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด  จ านวน         

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 36 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั

รับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้  35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  

ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่ง

ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์



 

รายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั  3 วนั ก่อนวนั

ประชุมไม่นอ้ยกวา่  3 วนั 

สถานท่ีจะใช้ เป็น ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นนั้ นต้องอยู่ในท้องท่ีอัน เป็น ท่ีตั้ งของส านักงานใหญ่  ห รือ  

ส านกังานสาขา  หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

ขอ้  36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น  (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า          

25 คน  และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)   มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  

1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ   

การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่

และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ

องคป์ระชุม 

ขอ้  37.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบ  

ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ี  จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด  ณ  ท่ีประชุมก่อน 

ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้  39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น นั้ นให้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน  โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพ่ิมทุน หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้

(ฌ)   การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 40.    ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นนอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

      ความในขอ้น้ี ใหใ้ชบ้งัคบัรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผูรั้บมอบฉนัทะมาประชุมดว้ย 

ขอ้  41.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปี 

ท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

 

 

 



 

 หมวดที่  6   

กำรบัญชี  กำรเงนิ  และกำรสอบบัญชี 

 ขอ้  42. รอบปีบญัชีของบริษทั  เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้  43. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง
จดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน  อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

ขอ้  44. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้  45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1). ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2). รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้  46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี  ทั้งน้ี  ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทย  เป็นเวลาติดต่อกนั  3 วนัดว้ย 

ขอ้  47. บริษทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุน 
จดทะเบียน 

  นอกจากเงินส ารองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้  คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพ่ือจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้

ขอ้  48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

ขอ้  49. ผูส้อบบญัชี มีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรายได ้ รายจ่าย  ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั  ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั  ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้ง  



 

ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ  ของบริษทั  และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การด าเนินกิจการของบริษทัได ้

ขอ้  50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง  ท่ีมีการพิจารณางบดุล  บญัชี
ก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทั  ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

หมวดที่  7 

บทเพิม่เตมิ 

ขอ้  51. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 

                                       

                              บริษทั สินมั่นคงประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

         SYN MUN KON INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ขอ้  52. ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง  ก็ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  พิจารณาจดัการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 

ขอ้  53. ในกรณีท่ีบริษทั  หรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
ใช้บังคับกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัท 
จดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไว ้ในเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 
รับรองว่ำถูกต้อง 

 
                                                               ลงช่ือ…………………………………  กรรมการ  

                                                                                                                  (นายเรืองเดช    ดุษฎีสุรพจน์) 


