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หลกัเกณฑ์ในการให้สิทธ์ิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ของ บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 

วตัถุประสงค์ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ทุกราย และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียม

กันของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์           

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 เร่ืองสิทธิในการเสนอวาระของผูถื้อหุ้น โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและ              

เป็นธรรม จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอวาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั         

ผูถื้อหุน้ โดยมีขั้นตอนและหลกัเกณฑ ์วธีิการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใสตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีจ่ะเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 1.  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนบัรวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

 2.   ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ในสัดส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 1. ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน และตอ้งถือหุ้นในวนัท่ีเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

หลกัเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 เพื่อใหก้ารจดัประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพบริษทัจะไม่พิจารณาเร่ืองต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 

 1.   เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

 2.   เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอนั้น มีขอ้มูลเอกสารหลกัฐาน ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นจริง เป็นขอ้เสนอท่ี

คลุมเครือ โดยติดต่อกบัผูเ้สนอวาระไม่ได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3.   เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ของหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบั จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงขดัต่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทั 

 4.   เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและบริษทั ไดก้ าหนดเป็นวาระการประชุมไว้

แลว้ หรือด าเนินการไปแลว้ 

 5.   เร่ืองท่ีไม่ใช่อ านาจ หรือหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

 6.   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือวตัถุประสงค ์หรืออ านาจหนา้ท่ี ท่ีบริษทั จะด าเนินการได ้

 7.   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือน ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ย

คะแนนเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลง

อยา่งมีนยัส าคญั 

 8.   เร่ืองท่ีเป็นงานประจ า หรือเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ

เสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 9.   เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินงานของบริษทั 
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เงือ่นไขการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุม 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบตามหลกัเกณฑ์ ตอ้งท าเอกสาร “แบบเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม            

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” พร้อมลงช่ือ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึง                

เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษทั ได้ตั้งแต่

วนัที ่1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายกรอก   “แบบเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกช่ือตัวแทนท่ีผูถื้อหุ้น

รวมกลุ่มมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บการติดต่อแทน 1 ช่ือ และใหถื้อวา่การติดต่อกบัผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ี

ลงลายมือช่ือไว ้และใหจ้ดัท าแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามท่ีอยูด่งัน้ี 

 ถึง เลขานุการบริษัท 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 4081/ อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก    

 แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง   

 กรุงเทพมหานคร 10310 

  กรุณาวงเลบ็มุมซองวา่ “การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564” 

    โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูก้ลัน่กรองในเบ้ืองตน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ

ในการบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมขอ้คิดเห็นในหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ต่อไป 
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แบบเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

1. ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน ........................................ หุน้ ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี .................................................... 

หมู่ท่ี ................ หมู่บา้น / อาคาร .............................................................. ถนน ................................................................................... 

ต าบล / แขวง ............................................... อ าเภอ / เขต ................................................... จงัหวดั ..................................................... 

รหสัไปรษณีย ์.......................... โทรศพัทมื์อถือ ....................................... โทรศพัท ์(บา้น / ท่ีท างาน) ................................................. 

E-mail (ถา้มี) .......................................................................................................................................................................................... 

2. มีความประสงคข์อเสนอวาระ  (    )  เพื่อทราบ  (    ) เพื่อพิจารณา 

โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี .................................................................................................................................................................. 

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

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

และมีขอ้มูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดงัน้ี (เช่น ขอ้เท็จจริง หรือเหตุผล เป็นตน้) 

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

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

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

ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งแลว้ทุกหนา้   จ านวน ........................................................... แผ่น 

3. ขา้พเจา้ขอมอบหมายให ้นาย / นาง / นางสาว ......................................................................................... เป็นผูไ้ดรั้บมอบจดหมาย 

จากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทั ตามเง่ือนไขการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ขอ้ 2. 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความ ขอ้มูล พร้อมทั้งหลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมทุกฉบบัเป็นความจริง 

และถูกตอ้งทุกประการ พร้อมยนิยอมใหบ้ริษทั  เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวต่อทุกฝ่ายได ้เพ่ือเป็นหลกัฐานแห้งการ

น้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

        ลงช่ือ ................................................................ ผูถื้อหุน้ 

                 ( .............................................................. ) 

                 วนัท่ี ......................................................... 
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ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบ ดงัต่อไปนี ้

□ ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ บริษทัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์

 (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ส าเนาใบหุน้ พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร 

□  กรณีบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

  และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

□ กรณีนิติบุคคลตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง

 (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบเสนอวาระ

 การประชุมฉบบัน้ี และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

□  กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐาน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนา

  ถูกตอ้ง 

□  เอกสารอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณา 

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

 


