ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมวดที 1 บททัวไป
ข้อที 1. ข้อบังคับนีเรี ยกว่า ข้อบังคับของ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ข้อที 2. คําว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนีหมายถึง บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ข้อที 3. ข้อความอืนทีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชน จํากัด ทุกประการ
ในกรณี ทบี ริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการเกียวกับการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึงสินทรัพย์ทีสาํ คัญของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อยตามความหมายทีกาํ หนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีใช้บงั คับการทํารายการทีเกียวโยงกับของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียน
แล้วแต่กรณีให้บริ ษทั ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื องนัน ๆ ด้วย
หมวดที 2 การออกหุ้น
ข้อที 4. หุน้ ของบริ ษทั แต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน
ข้อที 5. ใบหุน้ ของบริ ษทั นีเป็ นชนิดระบุชือผูถ้ ือหุน้
และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึงคนลง
หรื อพิมพ์ลายมือชือหรื อมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์ลง
หรื อพิมพ์ลายมือชือแทนก็ได้
ข้อที 6. บริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ทีนายทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริ ษทั หรื อนับแต่วนั ทีได้รับค่าชําระค่าหุน้ ครบ กรณี จาํ หน่ายหุน้ ทีออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
ข้อที 7. ใบหุน้ ฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ
โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถนํา
ฉบับทีชาํ รุ ดมาเปลียนได้กด็ ี หรื อไม่สามารถจะนําส่งโดยสูญหายก็ดี
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอฉบับใหม่แทนก็ได้
โดยบริ ษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รับขอ แต่ตอ้ งแสดงหลักฐานตามควรแก่
กรณี พร้อมเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
ข้อที 8. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจํานําหุน้ ของบริ ษทั เองเว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี
(1) บริ ษทั อาจซือหุน้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ทีออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึงแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั เกียวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปันผล ซึงผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าตน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
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(2) บริ ษทั อาจซือหุน้ คืนเพือ บริ หารทางการเงินเมือบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเเกิน
และการซือหุน้ นันไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิน
หุน้ ทีบริ ษทั ถืออยูน่ นจะไม่
ั
นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทังไม่มีสิทธิ
ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปันผลด้วย
หุน้ ทีซ ือคืนตามวรรคหนึง
บริ ษทั จะต้องจําหน่ ายออกไปภายในระยะเวลาที
กําหนดในกฎกระทรวงซึงออกตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด
ถ้าไม่จาํ หน่ายหรื อจําหน่ายไม่หมด
ภายในเวลาทีกาํ หนดให้บริ ษทั ลดทุนทีชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนส่ วนทีจาํ หน่ายไม่ได้
ในกรณี ซือหุน้ คืนไม่เกินร้อยละสิ บของทุนชําระแล้ว
คณะกรรมการของบริ ษทั มี
อํานาจตัดสิ นใจอนุมตั ิการซือหุน้ ของบริ ษทั คืนได้ แต่หากบริ ษทั ประสงค์จะซือหุน้ คืนเกินกว่าร้อยละสิ บของทุน
ชําระแล้วให้ขอความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ก่อนดําเนินการ
การซือหุน้ คืนตามวรรคหนึงและวรรคสี การจําหน่ายหุน้ และการตัดหุน้ ตามวรรค
สามและวรรคสี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในกฎกระทรวงซึงออกตามพระราชบัญญัติมหาชน
จํากัด
หมวดที 3 การโอนหุ้น
ข้อที 9. หุน้ ของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่
(1) การโอนหุน้ นันทําให้บริ ษทั เสี ยสิ ทธิ และผลประโยชน์
ทีบริ ษทั จะพึงได้รับตาม
กฎหมายทีมีการกําหนดเงือนไข และรายละเอียดเกียวกับข้อจํากัดการโอนหุน้ ของกฎหมายนัน ๆ ไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว
(2) การโอนหุน้ นันเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 25
ข้อที 10. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์
เมือผูโ้ อนหุน้ ได้สลักหลังใบหุน้
โดยระบุชือผูร้ ับ
โอนและลงลายมือชือของผูโ้ อนและผูร้ ับโอน และส่งมอบใบหุ ้นให้แก่ผรู้ ับโอน
การโอนหุน้
ใช้ยนั บริ ษทั ได้เมือบริ ษทั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว
และใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมือบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมือบริ ษทั
เห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีได้รับคําร้องขอ
หากการโอนหุน้ ไม่ถกู ต้องสมบูรณ์ ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผู้
ยืน คําร้องภายใน 7 วัน
ข้อที 11. กรณีผรู้ ับโอนหุน้ ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทําเป็ นหนังสือลง
ลายมือชือของผูร้ ับโอนหุน้
และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชือรับรองพร้อมกับคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริ ษทั
ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนภายใน 7 วัน และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รับคําร้องขอ
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หมวดที 4 กรรมการ
ข้อที 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถนิ ทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที 13. ให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียว
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีม ีอยูท่ งหมดตาม
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา
เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครังนัน
ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครังนัน
ให้ผเู้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ข้อที 14. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็ นจํานวนทีใกล้เคียงทีสุดกับ 1 ใน 3
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก
และปี ที 2
ภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นันให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีส ุ ดนัน
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนีอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
ข้อที 15. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
ข้อที 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริ ษทั
การลาออกมีผลนับแต่
วันทีใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที 17. ในกรณี ทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงมีคุณสมบัติตามทีก ฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
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ข้อที 18. ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อที 19. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ทคี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง หรื อหลายคนเป็ น
รองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าทีต ามข้อบังคับในกิจการ
ซึงประธาน
กรรมการมอบหมาย
ข้อที 21. ในการประชุมคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนกรรมการทังหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทปี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ให้กรรมการซึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึงมีเสี ยงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึงมีส่วนได้เสี ยในเรื อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยง
เพิม ขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อที 22. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการผูซ้  ึงได้รับ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ น
รี บด่วนเพือรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันประชุมให้เร็ ว
กว่านันก็ได้
ข้อที 23. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของ
บริ ษทั ตลอดจนมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอืน
ทีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการบริ ษทั
เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผู้
ถือหุน้ ทราบก่อนทีจ ะมติแต่งตัง
ข้อที 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาทีบริ ษทั
ทําขึนหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กู้ เพิม ขึนหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที 26. ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครัง
- กรรมการสองท่านลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั จึงมีผลผูกพันบริ ษทั
- คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั
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(5)
หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สินสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว
ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรื อผู้
ถือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงหมด
ั
หรื อผูถ้ ือหุ้นไม่
น้อยกว่า25 คน ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงหมด
ั
จะ
เข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้
แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ข้อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วัน
เวลา
ระเบียบวาระการประชุม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ
เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทังความเป็ น
ธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจะจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจาํ หน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว โมง จํานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้
หากว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัด
เมือผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีป ระชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ให้ผถู้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
เลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยถือว่า
หุน้ หนึงมีหนึงเสี ยง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอ
และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนันให้เป็ นไปตามที
ประธานในทีประชุมกําหนด
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(6)
ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป ระชุมออกเสี ยงเพิม ขึนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชีขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่วนทีสาํ คัญแก่บคุ คลอืน
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมด
หรื อ
บางส่ วนทีสาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีป ระชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีต่อไปนี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม
แสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
หมวดที 6 เงินปันผลและทุนสํ ารอง
ข้อที 33. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร
ในกรณีทีบริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครังคราว
ในเมือเห็นว่า
บริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจ ะทําเช่นนัน และรายงานให้ทปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทังนีให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน
ในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อที 34. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึง ไว้เป็ นทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ( ถ้ามี ) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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(7)
หมวดที 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อที 35. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ มต้นในวันที 1 มกราคม และสินสุดลงในวันที 31 ธันวาคม
ของทุกปี
ข้อที 36. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน และต้องจัดทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน อย่างน้อยครังหนึงในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
ข้อที 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ นสุ ดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือ พิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และบัญชีกาํ ไร
ขาดทุนนี คณะกรรมการต้องจัดให้ผตู้ รวจสอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญ
ประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนทีผ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อที 39. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใ ด ๆ
ของบริ ษทั
ข้อที 40. ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืน ใดทีเกียวกับรายได้รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษทั
ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษทั
ในการนีให้มีอาํ นาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทังชีแจง
ข้อเท็จจริ งหรื อส่ งเอกสาร หลักฐาน เกียวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อที 41. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครังทีมีการพิจารณา
งบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และปัญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ให้
บริ ษทั จัดส่ งรายงาน
และเอกสารของบริ ษทั ทีผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รับ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังนันแก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย

หมวดที 8 บทเพิม เติม
ข้อที 42. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ทีประทับไว้นี

