การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นและเสนอชือบุคคลเพือ รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุ รกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที,ดี ดังนั.น
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมีส่วนร่ วมในการเสนอวาระ การ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื, อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีการกําหนด
วิธีการเสนอ และขั.นตอนการพิจารณาดําเนินการที,ชดั เจนและโปร่ งใส ดังนี.
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที,ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.ง
เป็ นกรรมการ ต้องถื อหุ ้นขั.นตํ,าไม่น้อยกว่า 15,150,000 หุ ้น (ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นที,มีสิทธิ ออกเสี ยงของ
บริ ษทั ) โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน และ ต้องถือหุ ้นในวันที,เสนอการประชุม หรื อเสนอ
ชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการ
2. การเสนอวาระการประชุ ม
2.1 เรื, องที,จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น
้
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาบรรจุเรื, องที,เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระการประชุม ยกเว้นในกรณี ดงั ต่อไปนี.
1) เรื, องที,เกี,ยวกับการดําเนินธุ รกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที,กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้น มิได้แสดง
ถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี,ยวกับความไม่ปกติของเรื, องดังกล่าว
2) เรื, องที,อยูน่ อกเหนืออํานาจที,บริ ษทั จะดําเนินการ
3) เรื, องที,ขดั กับกฏหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฏระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที,กาํ กับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที, ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การกํากับดูแลกิจการที,ดีของ
บริ ษทั
4) เรื, องที,ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรื อเรื, องที,อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย อย่างมีนยั สําคัญ ต่อผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม
5) เรื, องที,บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
6) เรื, องที,เป็ นไปเพื,อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื, องที,อาจ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูท้ ี,เกี,ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ,งของบริ ษทั
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2.2 ขั.นตอนการพิจารณา
1) ผูถ้ ือหุ น
้ ที,มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทําและนําส่ ง "แบบขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือ

หุน้ " พร้อมทั.งเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ ที,ครบถ้วนและถูกต้อง ส่ งไปยังฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ภายใน
วันที, 31 มกราคม 2560 และต้องระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื, องที,จะเสนอเพื,อทราบ เพื,อพิจารณาหรื อเพื,ออนุมตั ิ
แล้วแต่กรณี ตามที, อยูด่ งั นี.
คุณสุ ณยี ์ ธีราวิทยางกูร
เลขานุการบริษัท
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั.งนี. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นทางการได้ที, E-mail sunee_non@thaivivat.co.th
2) เลขานุการบริ ษทั จะพิจารณากลัน, กรองในเบื.องต้นก่อนนําเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริ ษทั ซึ,งจะต้อง
ไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามเรื, องที,จะไม่บรรจุเป็ นวาระการ ประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถจัดส่ ง
เอกสารที,ครบถ้วนและถูกต้อง ได้ภายในเวลาที,บริ ษทั กําหนด บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอ
วาระ การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
3) คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาความจําเป็ นและเหมาะสมของวาระการประชุมที,ผู ้ ถือหุ ้นเสนอว่า
ควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่ โดยถือมติของ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที,สิ.นสุ ด
4) เรื, องที,ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุ มในหนังสื อ เชิ ญประชุ มผู ้
ถือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื, องที,ไม่ผา่ นความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอื,นที,เหมาะสมต่อไป
3. การเสนอชื อบุคคลเพือ รับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1) เป็ นบุคคลธรรมดา
2)ไม่จาํ เป็ นต้องมาจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
3) บรรลุนิติภาวะแล้ว
4) ไม่เป็ นบุคคลที,ถูกศาลสั,งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคน เสมือนไร้
ความสามารถ
5) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที,สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี,ยวกับทรัพย์ ซึ, งได้ กระทําโดย
ทุจริ ต
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6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที,
7) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฏหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
หรื อกฏระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และหน่วยงานกํากับดูแลที,เกี,ยวข้อง
8) มีความรู ้ความสามารถที,สําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั สามารถทุ่มเทในการ ทํางานให้กบั
บริ ษทั ได้อย่างเต็มที, สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและร่ วม กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้อย่างสมํ,าเสมอ
9) มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. ขันตอนการพิจารณา
้ ที,มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ต้องจัดทําและนําส่ ง “แบบขอเสนอชื,อบุคคล
1) ผูถ้ ือหุ น
เพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นคณะกรรมการ” พร้อมทั.งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที,ครบถ้วนและ
ถูกต้องมายังเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที, 31 มกราคม 2560 ตามที,อยูด่ งั นี.
คุณสุ ณยี ์ ธีราวิทยางกูร
เลขานุการบริษัท
ั น์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ทั.งนี. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการอย่างไม่เป็ นทางการได้ที,
E-mail sunee_non@thaivivat.co.th

2) เลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิจ ารณากลัน, กรองในเบื. อ งต้นก่ อนนํา เสนอให้ค ณะกรรมการเป็ นผู ้
พิจารณา และหากผูถ้ ือ
หุ ้นไม่สามารถจัดส่ งเอกสารได้ภายในเวลาที, บริ ษทั กําหนด บริ ษทั จะถือว่า ผูถ้ ือหุ ้นไม่ใช้สิทธิ ในการเสนอชื,อ
บุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ นกรรมการ
3) คณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอรายชื,อรายชื,อบุคคลดังกล่าวเพื,อรับการ เลือกตั.งในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรื อไม่ โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นที,สิ.นสุ ด บุคคลที,ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการ
บรรจุชื,อ ในวาระการเลือกตั.ง กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั สําหรับบุคคลที,ไม่ได้รับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการ สรรหาหรื อคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลอื,นที,เหมาะสมต่อไป
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