บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ ในการให้ สิทธิ์ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุ มเป็ นการล่ วงหน้ า
สาหรับการประชุ มผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของ บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุ ้นทุกราย และเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่ องสิ ทธิ ในการเสนอวาระของผูถ้ ือหุ ้น โดยมุ่งหวังให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยได้มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ โดยมีข้ นั ตอนและหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใสตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นทีจ่ ะเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ อาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นนับรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
2. ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ ในสัดส่ วนที่ กาหนดในข้อ 1. ต่อเนื่ องมาไม่น้อยกว่า 12 เดื อน และต้องถือหุ ้นในวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
หลักเกณฑ์ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อให้การจัดประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ จะไม่พิจารณาเรื่ องต่อไปนี้ เป็ นวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี
1. เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. เรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอนั้น มีขอ้ มูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็ นจริ ง เป็ นข้อเสนอที่
คลุมเครื อ โดยติดต่อกับผูเ้ สนอวาระไม่ได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรื อไม่เป็ นไปตามข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมถึงขัดต่อหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริ ษทั
4. เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป็ นวาระการประชุมไว้
แล้ว หรื อดาเนินการไปแล้ว
5. เรื่ องที่ไม่ใช่อานาจ หรื อหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
6. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนือวัตถุประสงค์ หรื ออานาจหน้าที่ ที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการได้
7. เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่ งได้รับมติสนับสนุนด้วย
คะแนนเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญ
8. เรื่ องที่ เป็ นงานประจา หรื อเป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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9. เรื่ องที่ เป็ นไปเพื่อ ผลประโยชน์ ข องบุ ค คล หรื อ กลุ่ม บุ คคลใดโดยเฉพาะ หรื อ เรื่ อ งที่ ไ ม่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
เงือ่ นไขการเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทาเอกสาร “แบบเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563” พร้ อ มลงชื่ อ และแนบหลัก ฐานการถื อ หุ ้น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งครบถ้ว น รวมถึ ง
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่ งเป็ นจดหมายลงทะเบียนถึงบริ ษทั ภายใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายกรอก “แบบเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563” และลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุด โดยให้กรอกชื่ อตัวแทนที่ ผูถ้ ือหุ ้น
รวมกลุ่มมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายที่
ลงลายมือชื่อไว้ และให้จดั ทาแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
408/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
กรุ ณาวงเล็บมุมซองว่า “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น”
โดยเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองในเบื้องต้น และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ในการบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้อมข้อคิดเห็นในหนังสื อเชิญประชุมต่อไปและจะแจ้งผลให้ทราบภายในเดือน มีนาคม 2563
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แบบเสนอเรื่องเพือ่ พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
1. ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................... ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน ........................................ หุน้ ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................................................
หมู่ที่ ................ หมู่บา้ น / อาคาร .............................................................. ถนน ...................................................................................
ตาบล / แขวง ............................................... อาเภอ / เขต ................................................... จังหวัด .....................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .......................... โทรศัพท์มือถือ ....................................... โทรศัพท์ (บ้าน / ที่ทางาน) .................................................
E-mail (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................................................
2. มีความประสงค์ขอเสนอวาระ

( ) เพื่อทราบ

( ) เพื่อพิจารณา

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้ (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้น)
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วทุกหน้า จานวน ........................................................... แผ่น
3. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................... เป็ นผูไ้ ด้รับมอบจดหมาย
จากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริ ษทั ฯ ตามเงื่อนไขการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ข้อ 2.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็ นความจริ ง
และถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อทุกฝ่ ายได้ เพื่อเป็ นหลักฐานแห้งการ
นี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ ................................................................ ผูถ้ ือ
หุน้

( .............................................................. )
วันที่ .........................................................
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ผู้เสนอวาระต้ องส่ งเอกสารประกอบ ดังต่ อไปนี้

□

ผูถ้ ื อ หุ ้นต้องแนบหลักฐานการถื อหุ ้น ได้แก่ หนังสื อ รั บรองจากบริ ษ ัทหลักทรั พย์ หรื อ บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ สาเนาใบหุน้ พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร

□

กรณี บุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

□

กรณี นิติบุคคลต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ
การประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

□

กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง

□

เอกสารอื่นที่จาเป็ นต่อการพิจารณา

......................................................................................
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