หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญ ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
ข้อ1 วัตถุประสงค์
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนัน้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท ฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นล่วงหน้า ซึง่ จะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ อย่างแท้จริงและช่วย
ให้บริษทั ฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถมาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มี ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกากับกิจการที่ดีได้อย่างเป็น
รูปธรรม
ข้อ2 การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น บริษัทฯ ณ วันที่ เสนอวาระการ
ประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2564” พร้อม
เอกสารหลั ก ฐานที่ ก าหนด และส่ ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ E-mail address : ir@tsi.co.th ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2563 –
31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีผู้
ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือ ชื่อไว้เป็น
หลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียว
2.3 เรื่องทีไ่ ม่พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
2.3.1 เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฏหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัทหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
กาหนด
2.3.5 เรื่องที่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือประชุมว่าเป็นวาระที่
กาหนดโดยผู้ถือหุ้น
2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพือ่ ทราบและชี้แจงเหตุผลประกอบการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นด้วย
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*เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารายละห้าของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่
ปกติของเรื่องดังกล่าว
3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วย
คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้ อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ข้อ3. การเสนอชื่อกรรมการ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผู้ถอื หุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานทีก่ าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ E-mail address : ir@tsi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่
25 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทประจาปี 2564” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฏหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3.4.3 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
3.5 คณะกรรมการอาจไม่รับพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในกรณีดังต่อไปนี้
3.5.1 การเสนอชื่อไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3.5.2 เอกสารที่ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า
3.5.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
3.5.4 กรณีอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3.6 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่า
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
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แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
1.ข้า พเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………………………………เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน ………………………………………… หุ้น ที่อยู่ เลขที่ …………………………………………………..
ถนน………………………………………………………ตาบล/แขวง………………………………………………อาเภอ/เขต……………………………………………………..
จังหวัด…………………………………………………โทรศัพท์……………………………………….E-mail………………………………………………………………………….
2.ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ……………………. แผ่น
3.ข้ า พเจ้ า ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.3
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 นี้ หลักฐานแสดง
ตน หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารสารประกอบอื่นเพิ่ มเติมมีความถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ
ดังนี้

…………………………………………………ผู้ถือหุ้น
(……………………………………………..)
วันที่………………………..
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หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลัก ฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาแบบเสนอวาระการประชุม
แบบ 1 ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ
6. แบบเสนอวาระการประชุมต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
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แบบฟอร์มเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
1. ข้ า พเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………………………………………………………เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน ………………………………………… หุ้น ที่อยู่ เลขที่ …………………………………………………..
ถนน………………………………………………………ตาบล/แขวง………………………………………………อาเภอ/เขต……………………………………………………..
จังหวัด…………………………………………………โทรศัพท์……………………………………….E-mail………………………………………………………………………….
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………………………………
อายุ …………………ปี เข้ารับการพิจ ารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.4 และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ พร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความ
ถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน……………………แผ่น
3. ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.3
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนี้ หลักฐานการแสดงตน หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารสารประกอบอื่นเพิ่มเติมมีความถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ
…………………………………………………ผู้ถือหุ้น
(……………………………………………..)
วันที่………………………..
4. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………………………………………………บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตาม ข้อ 2. ยินยอมแลละรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.4 รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสาคัญ
…………………………………………………บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(……………………………………………..)
วันที่………………………..
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หมายเหตุ
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลัก ฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสาเนา
ถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จานวนหุ้นที่ถือ ในบริษัท ส่วนได้เสี ยกับ
บริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอืน่ ๆที่เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้ง หนังสือ ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก
6. แบบเสนอบุคคลเพื่อเป็น รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาแบบเสนอวาระการประชุม
แบบ 1 ต่อ 1 วาระ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในแต่ละแบบ
8. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
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