สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ข้อบังคับ บริษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) และ พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด
(คัดเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ )
และ วิ ธีการปฎิ บตั ิ ในการลงคะแนนเสียง
หมวดที่ 1 บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริษทั ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่ าวไว้ใ นข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่ าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด
ทุกประการ
ฯลฯ
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ฯลฯ
ข้อ 21. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่ อหนึ่งเสียง
ผูถ้ ือหุ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดดังกล่าว เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ให้บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้เลือกโดยวิธจี บั สลาก เพื่อให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังต่อๆ ไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ ง
ตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร
ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง
โบนัส ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็ นและสมควรตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 35.คณะกรรมการต้องจัดให้มปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามข้อบังคับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่ วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถอื หุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจะต้องระบุให้ชดั เจนว่า เป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
1

สถานที่ท่จี ะใช้เป็ นที่ป ระชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อ ยู่ใ นท้องที่อนั เป็ น ที่ตัง้ สานัก งานใหญ่ ข องบริษัท หรือ จัง หวัด
ใกล้เคียงตามทีค่ ณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ าย
ได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่า การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมงจ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นนัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ในการนี้ต้องดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนัง สือนัดประชุม เว้นแต่ท่ปี ระชุมจะมีมติให้
เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่วา่ ด้วยวิธกี ารใดให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่ งคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า มีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีด ังต่ อ ไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาอย่างน้อยต้องมีดงั นี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม แสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษทั
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) พิจารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั
(6) กิจการอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด
มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษทั
ในกรณีท่ขี อ้ บังคับของบริษัทมิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
วิ ธีการปฎิ บตั ิ ในการลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันนี้ จะใช้วธิ กี ารลงคะแนนเสียงแบบเปิ ดเผย โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียง
เฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อจบแต่ละวาระประธานทีป่ ระชุมจะสอบถามมติของ
ผู้ถือหุ้น/ผู้รบั มอบฉันทะเป็ นรายวาระ และ ในวาระเลือกตัง้ กรรมการประธานที่ประชุม จะสอบถามมติแต่ งตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล หากท่านผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯจะนา
บัตรลงคะแนนเสียงไปให้ท่าน เพื่อให้ท่านบันทึกความเห็น “ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” และเจ้าหน้าทีจ่ ะรับบัตรลงคะแนน
เสียงมารวบรวมคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หลังจากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมจะสรุปคะแนนให้ทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ /
ผูร้ บั มอบฉันทะเห็นด้วยกีเ่ สียง ไม่เห็นด้วยกีเ่ สียง และงดออกเสียงกีเ่ สียง
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