หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการให้สิทธิ แก่ผถ้ ู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ
หรือ วาระอื่นเพื่อพิ จารณาในการประชุมผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
บริษทั ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในกำรเสนอชื่อบุคคลทีส่ มควร
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือวำระอื่นเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี โดยกำร
จัดส่งเอกสำรหลักฐำนทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทำงไปรษณียล์ งทะเบียนมำยัง บริษทั ฯ เพื่อสรุปนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น โดยบริษทั ฯได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธกี าร และแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นรายละเอียดไว้ดงั นี้
1. สัดส่วนการถือหุ้นขัน้ ตา่ ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั หรือ วาระอื่นเพื่อการพิ จารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
บริษทั ฯ กาหนดให้ผเู้ สนอต้องเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึง่ ถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ ายและเรียกรับชาระค่าหุน้ เต็มจานวน (ไม่น้อยกว่า
235,000 หุน้ ) และมีการถือครองหุน้ ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันทีเ่ สนอ
2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ หรือการเสนอวาระอื่น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯมีขอ้ มูลในรายละเอียด ประกอบการพิจารณา ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯจึงกาหนดรายละเอียดของข้อมูลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องนาส่งแก่บริษทั ฯในการ เสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ำมี) ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อ หรือ
เสนอวาระอื่น ทีบ่ ริษทั สามารถติดต่อกลับได้ โดยหากเป็นผูถ้ อื หุน้ หลายรายรวมกัน
เสนอ ก็ตอ้ งให้ขอ้ มูลดังกล่าวของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน
รำยละเอียดจำนวนหุน้ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ถอื ครองไว้ โดยแนบเอกสำรกำรถือครองหุน้
ของบริษทั ฯ (Statement) ณ วันทีเ่ สนอวำระ ซึง่ ออกโดยตัวแทนซือ้ ขำยหลักทรัพย์
(Broker) ประกอบเป็นหลักฐำนยืนยัน ทัง้ นี้หำกเป็นผูถ้ อื หุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอ
จะต้องแนบเอกสำรกำรถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยทีร่ ว่ มกันเสนอ และเป็นเอกสำร
ลงวันทีเ่ ดียวกันทุกรำย
กรณีการเสนอเรือ่ งเพื่อพิจารณาเป็ นวาระอื่นในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
- เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการได้
- เรือ่ งทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ
- เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ หรือหน่วยงานกากับดูแล
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ และ
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
- เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วและซ้ากับเรือ่ งทีไ่ ด้เสนอมาก่อน
กรณีการเสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ บริษทั ฯจะพิจารณาก่อนนาเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา ในวันประชุมผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ บุคคลผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อ ต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
- พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
- พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย
- ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และผูเ้ สนอจะต้องส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายไม่เกิน 3
เดือน ประวัติ ส่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา และประวัตกิ ารทางานของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อซึง่ มี
การรับรองสาเนาถูกต้อง และหนังสือแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อจากบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อ
มาทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยส่ง เลขานุการบริษทั
3. ช่องทางในการรับข้อเสนอ
ให้ผถู้ อื หุน้ และ/หรือ กลุ่มของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำหลักเกณฑ์สำมำรถเสนอชื่อ บุคคลทีส่ มควร
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็นกรรมกำรบริษทั ฯหรือเสนอวำระอื่น จัดส่งข้อเสนอและรำยละเอียด
ประกอบตำมข้อ 2 มำยัง เลขำนุกำรบริษทั ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง พร้อมทัง้
โทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทราบการจัดส่ง มาทีเ่ ลขหมาย 0-26130100 ต่อ 305
นางสาวจุฑามาศ สอทิ พย์
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน
ถนนเพลิ นจิ ต แขวงลุมพิ นี กรุงเทพฯ 10330
กรุณาวงเล็บมุมซอง ว่า “การเสนอวาระแต่งตัง้ กรรมการบริ ษทั ฯหรือวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น”
ภายในวันทีก่ าหนดตามข้อ 4 โดยจะพิจารณาจากวันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสาคัญ
คณะกรรมการบริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะพิจารณาข้อเสนอเฉพาะทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 2 เท่านัน้

4. ช่วงเวลาที่เปิ ดรับข้อเสนอ
ผูถ้ อื หุน้ และ / หรือกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ฯ หรือ วำระอื่นๆ โดยจัดส่งเอกสำรประกอบต่ำงๆ เป็นลำยลักษณ์อกั ษร
มำยัง เลขำนุกำรบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563
5. การดาเนิ นการของคณะกรรมการภายหลังรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น
ภำยหลังจำกวันทีป่ ิดรับข้อเสนอจำกผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯจะดำเนินกำรสรุปรำยละเอียดต่ำงๆ
นำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำต่อไป โดยผลกำรพิจำรณำจะดำเนินกำรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเป็นกรรมกำร หรือพิจำรณำแล้วเห็นว่ำวำระอื่นๆ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษทั หรือต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ก็จะนำ
ชื่อบุคคลหรือเรือ่ งนัน้ เสนอไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ควำมเห็น
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยระบุในระเบียบวำระดังกล่ำวว่ำ “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”
ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ยังไม่สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเป็นกรรมกำร หรือยังไม่สมควรให้ทป่ี ระชุม ผูถ้ อื
หุน้ พิจำรณำเรือ่ งอื่นทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุม ผูถ้ อื
หุน้ และบริษทั ฯจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ พร้อมชีแ้ จงเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.thaiins.com และจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบอีกครัง้ ในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีในระเบียบวำระอื่นๆ

ทัง้ นี้ คาวิ นิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สดุ

หำกผูถ้ อื หุน้ ผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมที่
นางสาวจุฑามาศ สอทิ พย์
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 0-26130100 ต่อ 305

