
ข้อบังคบั 

ของ 
 

บริษัท  ประกนัภยัไทยววิฒัน์  จํากัด  (มหาชน) 

 

หมวดที� 1  บททั�วไป 

 

 ขอ้ที�  1.  ขอ้บงัคบันี เรียกวา่   ขอ้บงัคบัของ  บริษทั  ประกนัภยัไทยววิฒัน์  จาํกดั   (มหาชน) 

 ขอ้ที�  2.   คาํวา่  “บริษทั”  ในขอ้บงัคบันีหมายถึง  บริษทั  ประกนัภยัไทยววิฒัน ์  จาํกดั  (มหาชน) 

 ขอ้ที� 3. ขอ้ความอื�นที�มิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี   ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ย  
บริษทั   มหาชน  จาํกดั  ทุกประการ  
                ในกรณีที�บริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการเกี�ยวกบัการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไป  ซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทัหรือ   บริษทัยอ่ยตามความหมายที�กาํหนดตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�ใชบ้งัคบัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัของบริษทัจดทะเบียน  หรือการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยที์�สาํคญัของบริษทัจดทะเบียน  แลว้แต่กรณีใหบ้ริษทัปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามที�ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื�องนัน ๆ   ดว้ย 
 

หมวดที�  2   การออกหุ้น 

 

 ขอ้ที�   4.  หุ้นของบริษทัแต่ละหุ้นตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั 

 ขอ้ที�  5.  ใบหุน้ของบริษทันี เป็นชนิดระบุชื�อผูถื้อหุน้    และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหนึ�งคนลง   
หรือพมิพล์ายมือชื�อหรือมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้   ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยล์ง  
หรือพมิพล์ายมือชื�อแทนกไ็ด ้
 ขอ้ที�  6.  บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน   2   เดือน    นบัแต่วนัที�นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษทั  หรือนบัแต่วนัที�ไดรั้บคา่ชาํระค่าหุน้ครบ  กรณีจาํหน่ายหุน้ที�ออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 

 ขอ้ที�  7.  ใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย   ลบเลือน   หรือชาํรุดในสาระสาํคญั     โดยผูถื้อหุน้สามารถนาํ
ฉบบัที�ชาํรุดมาเปลี�ยนไดก้ดี็   หรือไม่สามารถจะนาํส่งโดยสูญหายกด็ ี    ผูถื้อหุน้ร้องขอฉบบัใหม่แทนกไ็ด ้   
โดยบริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน   14   วนั   นบัแต่วนัไดรั้บขอ  แต่ตอ้งแสดงหลกัฐานตามควรแก่
กรณี  พร้อมเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด 
 ขอ้ที�  8.  หา้มมิให้บริษทัเป็นเจา้ของหุน้   หรือรับจาํนาํหุ้นของบริษทัเองเวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี 

(1)  บริษทัอาจซือหุน้คืนจากผูถ้ือหุน้ที�ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของที�ประชุมผูถ้ือหุน้ซึ�งแกไ้ข  
ขอ้บงัคบัของบริษทัเกี�ยวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  ซึ�งผูถื้อหุน้เห็นว่าตน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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( 2 ) 

 

(2) บริษทัอาจซือหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงินเมื�อบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเเกิน 

และการซือหุน้นันไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

          หุน้ที�บริษทัถืออยูน่ันจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทังไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลดว้ย 
          หุน้ที�ซือคืนตามวรรคหนึ�ง      บริษทัจะตอ้งจาํหน่ายออกไปภายในระยะเวลาที�
กาํหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั           ถา้ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาที�กาํหนดใหบ้ริษทัลดทุนที�ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนที�จาํหน่ายไม่ได ้
             ในกรณีซือหุน้คืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชาํระแลว้   คณะกรรมการของบริษทัมี
อาํนาจตดัสินใจอนุมติัการซือหุน้ของบริษทัคืนได ้  แต่หากบริษทัประสงคจ์ะซือหุ้นคืนเกินกวา่ร้อยละสิบของทุน
ชาํระแลว้ใหข้อความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัก่อนดาํเนินการ 
           การซือหุน้คืนตามวรรคหนึ�งและวรรคสี�  การจาํหน่ายหุน้  และการตดัหุ้นตามวรรค
สามและวรรคสี�ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตามพระราชบญัญติัมหาชน
จาํกดั       

 

หมวดที�   3  การโอนหุ้น 

 

 ขอ้ที�  9.  หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั  เวน้แต่ 
       (1)  การโอนหุน้นันทาํใหบ้ริษทัเสียสิทธิและผลประโยชน ์          ที�บริษทัจะพึงไดรั้บตาม
กฎหมายที�มีการกาํหนดเงื�อนไข     และรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้จาํกดัการโอนหุน้ของกฎหมายนัน    ๆ    ไวใ้น
ขอ้บงัคบัแลว้ 

(2)      การโอนหุน้นันเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ  25 
ขอ้ที�  10.  การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์       เมื�อผูโ้อนหุน้ไดส้ลกัหลงัใบหุน้           โดยระบุชื�อผูรั้บ

โอนและลงลายมือชื�อของผูโ้อนและผูรั้บโอน  และส่งมอบใบหุ้นใหแ้ก่ผูร้ับโอน 

 การโอนหุน้    ใชย้นับริษทัไดเ้มื�อบริษทัไดรั้บคาํร้องขอใหล้งทะเบียนโอนหุน้แลว้   และใชย้นั
บุคคลภายนอกไดเ้มื�อบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 
 เมื�อบริษทั       เห็นวา่การโอนหุน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย            ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้
ภายใน  14   วนั     นบัแต่วนัที�ไดรั้บคาํร้องขอ       หากการโอนหุน้ไม่ถกูตอ้งสมบรูณ์   ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผู ้
ยื�นคาํร้องภายใน 7 วนั 

ขอ้ที�  11.  กรณีผูรั้บโอนหุ้นประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่   ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยทาํเป็นหนงัสือลง 

ลายมือชื�อของผูร้ับโอนหุน้     และมีพยาน   1   คน   ลงลายมือชื�อรับรองพร้อมกบัคืนใบหุน้เดิมให้แก่บริษทั      

ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนภายใน  7  วนั   และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัไดรั้บคาํร้องขอ 
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( 3 ) 
 

หมวดที�  4  กรรมการ 
 

 ขอ้ที�  12.  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่   7   คน    และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจาํนวนกรรมการทังหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ขอ้ที�  13.  ให้ที�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตังกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี  

(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ังหมดตาม        (1)       เลือกตังบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา          เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตังเป็นกรรมการ 

เท่าจาํนวนกรรมการที�จะพงึมีหรือพึงจะเลือกตังในครังนัน             ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตังในลาํดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพงึมีหรือพึงจะเลือกตังในครังนัน          ใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
 ขอ้ที�  14.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง     ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง    1  ใน  3     เป็นอตัรา
ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็น   3   ส่วนไม่ได ้    กใ็หอ้อกเป็นจาํนวนที�ใกลเ้คียงที�สุดกบั  1   ใน    3 

  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก        และปีที�   2     ภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันันใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั  ๆ ต่อไป  ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนัน   

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนี อาจไดรั้บเลือกตังใหม่ได ้
 ขอ้ที�   15.  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้   กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

ขอ้ที�  16.   กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง   ใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั       การลาออกมีผลนบัแต่

วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 

 ขอ้ที�  17.  ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น       นอกจากถงึคราวออกตามวาระ       
ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�ง     ซึ�งมีคุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด   เขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป    เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่     2    เดือน     บุคคลซึ�ง
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว   จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่   3    ใน     4  
ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่
 
                                                                                                                                                                   …/4 
 



( 4 ) 

 
 ขอ้ที� 18. ที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่        3     ใน      4    ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   และมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถ้ือหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ที�    19.   กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
ขอ้ที�    20.   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร     จะเลือกกรรมการคนหนึ�ง    หรือหลายคนเป็น 
รองประธานกรรมการกไ็ด ้       รองประธานกรรมการมีหนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกิจการ       ซึ�งประธาน
กรรมการมอบหมาย 
 ขอ้ที�   21.  ในการประชุมคณะกรรมการ          ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทังหมด     จึงจะเป็นองคป์ระชุม        ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม      

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้        ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน           

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ         หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้           ใหก้รรมการซึ�งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

  การวนิิจฉยัชีขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
  กรรมการคนหนึ�งมีเสียงในการลงคะแนน             เวน้แต่กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัน           ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียง
เพิ�มขึนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีขาด 
 ขอ้ที�   22.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ       ให้ประธานกรรมการ          หรือกรรมการผูซึ้�งไดรั้บ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม     ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่   7  วนั     ก่อนวนัประชุม   เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น
รีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทั    จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�นและกาํหนดวนัประชุมให้เร็ว
กวา่นันกไ็ด ้
 ขอ้ที�   23.  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบั   ของ
บริษทัตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ที�   24.  หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ   เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�น   

ที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั              และเป็นการแข่งขนักบักิจการบริษทั            เวน้แต่จะแจง้ใหที้�ประชุมผู้
ถือหุน้ทราบก่อนที�จะมติแต่งตัง 
 ขอ้ที�  25.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้         หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที�บริษทั
ทาํขึนหรือถือหุน้  หรือหุน้กู ้  เพิ�มขึนหรือลดลงในบริษทั   หรือบริษทัในเครือ 
 ขอ้ที�  26.  ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย   3  เดือน    ต่อครั ง  

- กรรมการสองท่านลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัจึงมีผลผกูพนับริษทั 

- คณะกรรมการอาจกาํหนดชื�อกรรมการ  ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของบริษทั 
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หมวดที�  5   การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ขอ้ที�  27.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี    ภายใน  4   เดือน
นบัแต่วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวมาแลว้     ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั     
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั         เมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร             หรือผู ้
ถือหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่    1   ใน   5    ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ังหมด     หรือผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่25  คน      ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า     1  ใน  10      ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ังหมด    จะ
เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้      เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้            แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
 ขอ้ที�  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที�   วนั
เวลา         ระเบียบวาระการประชุม           และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม          พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบเพื�ออนุมติั           เพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี             รวมทังความเป็น
ธรรมของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว    และจะจดัส่งใหผู้ถ้ือหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่    7    วนั   ก่อนวนัประชุม
และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกว่า   3  วนั 
 ขอ้ที�  29.  ในการประชุมผูถื้อหุน้     ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น    (ถา้มี)     มาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่   25   คน     หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทังหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
1  ใน   3  ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ังหมด  จึงจะจดัเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั งใด   เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั�วโมง    จาํนวน
ผูถื้อหุ้นซึ�งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้          หากวา่        การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั
เมื�อผูถื้อหุน้ร้องขอ      การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นันมิใช่เป็นการเรียกประชุม    เพราะ
ผูถื้อหุ้นร้องขอใหน้ดัประชุมใหญ่   และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  ก่อนวนัประชุม
ในการประชุมครังหลงันี ไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ที�  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้          ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที�ประชุม       หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้       ถา้มีรองประธานกรรมการ       ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน      ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ        หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้        ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
เลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนน     ให้ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู ่      โดยถือวา่
หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย       เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่    5    คน   ร้องขอ
และที�ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั        ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันันใหเ้ป็นไปตามที�
ประธานในที�ประชุมกาํหนด 
                                                                                                                                                                           …./6 
 



( 6 ) 

 
 ขอ้ที�  31.  มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  
       (1)  ในกรณีปกติ   ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึนอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชีขาด 

          (2)   ในกรณีดงัต่อไปนี      ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่   3  ใน    4   ของจาํนวนเสียงทังหมดของ
ผูถื้อหุ้น   ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทังหมด  หรือบางส่วนที�สาํคญัแก่บคุคลอื�น 
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น   หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ      แกไ้ข   หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทังหมด           หรือ 

บางส่วนที�สาํคญั    การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั             หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�น
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
 ขอ้ที�  32.  กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีต่อไปนี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม            แสดงถึงผลการดาํเนินงานของ 
บริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(5) เลือกตังผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื�น  ๆ 
 

หมวดที� 6  เงินปันผลและทุนสํารอง 

 
ขอ้ที�   33.   ห้ามมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร       ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยู ่  หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้   หุน้ละเท่า  ๆ   กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั งคราว        ในเมื�อเห็นวา่
บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนัน  และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล  ใหก้ระทาํภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี      ทังนี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุ้น        และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 ขอ้ที�   34.  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�ง     ไวเ้ป็นทุนสาํรอง     ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ    5
ของกาํไรสุทธิประจาํปี      หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา    ( ถา้มี )     จนกวา่ทุนสาํรองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ   10  ของทุนจดทะเบียน 
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หมวดที�  7   การบัญชี   การเงิน   และการสอบบัญชี 

 
 ขอ้ที�   35.  รอบปีบญัชีของบริษทั   เริ�มตน้ในวนัที�   1  มกราคม   และสินสุดลงในวนัที�   31  ธนัวาคม
ของทุกปี 

 ขอ้ที�   36.   บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเก็บรักษาบญัชี       ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนัน   และตอ้งจดัทาํงบดุล    และบญัชีกาํไรขาดทุน    อยา่งนอ้ยครั งหนึ�งในรอบ   12    เดือน     อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบริษทั 
 ขอ้ที�  37.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุล  และบญัชีกาํไรขาดทุน  ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี    เพื�อพจิารณาอนุมติั   งบดุล   และบญัชีกาํไร
ขาดทุนนี   คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูต้รวจสอบบญัชี  ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ที�  38.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีให้ผูถื้อหุน้    พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั
ประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้   พร้อมกบัรายงานการตรวจ 
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
ขอ้ที�   39.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ      พนกังาน       ลกูจา้ง     หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใด   ๆ 

ของบริษทั     
 ขอ้ที�  40.    ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี       เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกบัรายไดร้ายจ่าย
ตลอดจนทรัพยสิ์นและหนีสินของบริษทั        ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั        ในการนี ใหมี้อาํนาจสอบถาม
กรรมการ     พนกังาน     ลกูจา้ง     ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใด ๆ    ของบริษทั   และตวัแทนของบริษทั  รวมทังชี แจง
ขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร   หลกัฐาน  เกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้ 
 ขอ้ที�   41.  ผูส้อบบญัชีมีหน้าที�เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั   ทุกครังที�มีการพิจารณา
งบดุล    บญัชีกาํไรขาดทุน     และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั    เพื�อชีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้    ให้
บริษทัจดัส่งรายงาน           และเอกสารของบริษทัที�ผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บ          ในการประชุมผูถื้อหุ้นครั งนันแก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย                                                             

 

 

หมวดที�  8  บทเพิ�มเติม 

 

 ขอ้ที�   42.  ตราของบริษทั    ใหใ้ชด้งัที�ประทบัไวนี้   
 

 

 


