หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการให้สิทธิ แก่ผ้ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ
หรือ วาระอื่นเพื่อพิ จารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหำชน) ให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อยในกำรเสนอชื่อบุคคลที่สมควร
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรหรือวำระอื่นเพื่อพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำร
จัดส่งเอกสำรหลักฐำนที่เ ป็ น ลำยลักษณ์ อกั ษรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำยัง บริษัทฯ เพื่อสรุปนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำกลันกรองในเบื
่
อ้ งต้น โดยบริษทั ฯได้กำหนด หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และแนวทำง
ปฏิบตั ใิ นรำยละเอียดไว้ดงั นี้
1. สัดส่วนการถือหุ้นขัน้ ตา่ ของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคลที่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั หรือ วาระอื่นเพื่อการพิ จารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
บริษทั ฯ กำหนดให้ผู้เสนอต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน ซึง่ ถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 1 ของหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ำยและเรียกรับชำระค่ำหุน้ เต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่ำ
235,000 หุน้ ) และมีกำรถือครองหุน้ ติดต่อกันมำเป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันทีเ่ สนอ
2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ หรือการเสนอวาระอื่น
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีขอ้ มูลในรำยละเอียด ประกอบกำรพิจำรณำ ดังนัน้ คณะกรรมกำร
บริษัท ฯจึง ก ำหนดรำยละเอีย ดของข้อ มูล ที่ผู้ถือ หุ้น ต้อ งน ำส่ ง แก่ บ ริษัท ฯ ในกำรเสนอเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
ชื่อ ทีอ่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ำมี) ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อ หรือ
เสนอวำระอื่น ทีบ่ ริษทั สำมำรถติดต่อกลับได้ โดยหำกเป็นผูถ้ อื หุน้ หลำยรำยรวมกัน
เสนอ ก็ตอ้ งให้ขอ้ มูลดังกล่ำวของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน
รำยละเอียดจำนวนหุน้ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ถอื ครองไว้ โดยแนบเอกสำรกำรถือครองหุน้
ของบริษทั ฯ (Statement) ณ วันทีเ่ สนอวำระ ซึ่งออกโดยตัวแทนซื้อขำยหลักทรัพย์
(Broker) ประกอบเป็นหลักฐำนยืนยัน ทัง้ นี้หำกเป็นผูถ้ อื หุน้ หลำยรำยรวมกันเสนอ
จะต้องแนบเอกสำรกำรถือครองหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยทีร่ ว่ มกันเสนอ และเป็ นเอกสำร
ลงวันทีเ่ ดียวกันทุกรำย
กรณีกำรเสนอเรือ่ งเพื่อพิจำรณำเป็นวำระอื่นในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนี้ เข้ำเป็นระเบียบวำระกำรประชุม

- เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
- เรือ่ งทีอ่ ยูน่ อกเหนืออำนำจทีบ่ ริษทั ฯ จะดำเนินกำรได้
- เรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
- เรือ่ งทีข่ ดั กับกฎหมำย ข้อบังคับของทำงรำชกำร หรือหน่ วยงำนกำกับดูแล
หรือหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ และ
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
- เรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรเสร็จสิน้ แล้วและซ้ำกับเรื่องทีไ่ ด้เสนอมำก่อน
กรณีกำรเสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
คณะกรรมกำร บริษทั ฯจะพิจำรณำก่อนนำเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำ ในวันประชุม
ผูถ้ อื หุ้นประจำปี ให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ บุคคลผู้ท่ไี ด้รบั กำรเสนอชื่อ
ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ
- พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด
- พระรำชบัญญัตปิ ระกันวินำศภัย
- ข้อบังคับของบริษทั ฯ
และผูเ้ สนอจะต้องส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน รูปถ่ำยไม่เกิน 3
เดือน ประวัติ ส่วนตัว ประวัตกิ ำรศึกษำ และประวัตกิ ำรทำงำนของผูไ้ ด้รบั กำรเสนอชื่อซึง่ มี
กำรรับรองสำเนำถูกต้อง และหนังสือแสดงควำมยินยอมให้เสนอชื่อจำกบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อ
มำทำงไปรษณียล์ งทะเบียน โดยส่ง เลขำนุกำรบริษทั
3. ช่องทางในการรับข้อเสนอ
ให้ผู้ถอื หุน้ และ/หรือ กลุ่มของผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำหลักเกณฑ์สำมำรถเสนอชื่อ บุคคลทีส่ มควร
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษัทฯหรือเสนอวำระอื่น จัดส่งข้อเสนอและรำยละเอียด
ประกอบตำมข้อ 2 มำยัง เลขำนุ กำรบริษทั ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ดำ้ นล่ำง พร้อมทัง้
โทรศัพท์เพื่อแจ้งให้ทรำบกำรจัดส่ง มำทีเ่ ลขหมำย 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
กรุณำวงเล็บมุมซอง ว่ำ “การเสนอวาระแต่งตัง้ กรรมการบริ ษทั ฯหรือวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น”
ภำยในวันทีก่ ำหนดตำมข้อ 4 โดยจะพิจำรณำจำกวันทีป่ ระทับตรำไปรษณียเ์ ป็นสำคัญ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ สงวนสิทธิ ์ที่จะพิจำรณำข้อเสนอเฉพำะที่มรี ำยละเอียดครบถ้วนตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ 2 เท่ำนัน้

4. ช่วงเวลาที่เปิ ดรับข้อเสนอ
ผูถ้ อื หุน้ และ / หรือกลุ่มของผูถ้ อื หุน้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ หรือ วำระอื่นๆ โดยจัดส่งเอกสำรประกอบต่ำงๆ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
มำยัง เลขำนุกำรบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกรำคม 2564
5. การดาเนิ นการของคณะกรรมการภายหลังรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น
ภำยหลังจำกวันที่ปิดรับข้อเสนอจำกผู้ถอื หุ้น บริษทั ฯจะดำเนินกำรสรุปรำยละเอียดต่ำงๆ
นำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำต่อไป โดยผลกำรพิจำรณำจะดำเนินกำรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
 ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ู้ถอื หุน้ เสนอเป็ นกรรมกำรหรือพิจำรณำแล้วเห็นว่ำวำระอื่นๆ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจกำรของบริษัทหรือต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวมก็จะนำชื่อ
บุ ค คลหรือ เรื่อ งนั ้น เสนอไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มทัง้ ควำมเห็ น
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยระบุในระเบียบวำระดังกล่ำวว่ำ “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”
 ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ยังไม่สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจำรณำแต่ งตัง้ บุค คลที่ผู้ถือ หุ้นเสนอเป็ น กรรมกำร หรือ ยังไม่ส มควรให้ท่ปี ระชุ ม
ผู้ถือ หุ้นพิจำรณำเรื่องอื่นที่ผู้ถอื หุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ในระเบียบวำระกำรประชุม
ผูถ้ อื หุ้นและบริษทั ฯจะแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทรำบ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.thaiins.com และจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบอีกครัง้ ใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ 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

