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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้อ 17.

ในระหว่าง 21 (ยีส่ บิ เอ็ด) วัน ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ณ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใด
ก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจ�ำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
25 (ยีส่ บิ ห้า) คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่น
นี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 39.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม
และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 40.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยีส่ บิ ห้า) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใดเมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้
หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุน้
หนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็
ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�ำหนด

ข้อ 42.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
42.1 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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42.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)		 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) 		 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) 		 การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) 		 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) 		 การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็นหุน้ สามัญได้ การออกหลักทรัพย์ชนิดอืน่ ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบส�ำคัญในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
(ฉ) 		 การควบหรือการเลิกบริษัท
ข้อ 43.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
43.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
43.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีก�ำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
43.3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไรเพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินส�ำรอง
43.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
43.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
43.6 กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 44.

รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 45.

บริษัทต้องจัดให้มีการท�ำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน
อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 46.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47 .

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�ำปี
47.1 ส�ำเนางบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
47.2 รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
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ข้อ 48.

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไรในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่ง
ตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไร
สมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท�ำภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับ
แต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49.

บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 50.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51.

ผู้สอบบัญชีมีอ�ำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่าง
เวลาท�ำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ�ำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท
รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 52.

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก�ำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชี
ของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
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