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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษทั  นวกจิประกนัภัย  จาํกดั (มหาชน) 
(เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

******************************************************** 
 

วธีิการเลอืกตั้งกรรมการ และ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 

 ขอ้ 15. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 9 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
   

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
   (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง ในลาํดบัถดั
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง 

 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 

 ขอ้ 18. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
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ขอ้ 20. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

ขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใด ออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
จาํนวนท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ขอ้ 31. ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อคร้ัง 
                ใหบ้ริษทัจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอนัเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามความจาํเป็นและสมควร ไดแ้ก่ 

เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสั 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้  เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน  4  เดือน  นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
 
 ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม  
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
  สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุม ไม่จาํตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดั
ประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดกไ็ด ้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง  จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ร้องขอและท่ีประชุมลงมติ

ใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 
 

ขอ้ 37. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชน มาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

 

ขอ้ 38. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี

ท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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เงินปันผล 
 

ขอ้ 39. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้ม
มิใหแ้บ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร

สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
ขอ้ 40. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว ้เป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
ผูต้รวจสอบบญัชี ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้   พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
  

ขอ้ 45. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

 
 

__________________________________ 


