สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
เฉพาะในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
-------------------------------หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) ลงคะแนนเสี ยงให้แก่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งที่
คนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลหรื อหลายคนก็ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อก
เสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้น
ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่
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น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมไม่จาต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะจัดประชุม ณ ที่
อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้ามาร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ ประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ ประชุ มลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้อ 32. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการ บุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

