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การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยกำรเสนอเรื่องที่เห็นว่ำ
ส ำคัญและควรบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อนที่
จะมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้พิจำรณำกลัน่กรอง และเตรียมควำมพร้อม
เพื่อน ำวำระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมำนั้นก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ ต่อไป  

 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ทีถ่ือหุ้น
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ครั้งที่  25) ประจ ำปี 2560 ซ่ึงจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือน

เมษำยน  2561  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนได้  โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถ       
ดำวน์โหลดและกรอกข้อมูลผ่ำนทำงแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏข้ำงท้ำยนี้      
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่บริษัทฯก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

 
 นางศรีจิตรา  ประโมจนีย ์

เลขานุการบริษัท 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ถนนสำทรใต้   
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  กรุงเทพฯ  10120 
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(ส าหรับการกรอกขอ้มูลผ่านทาง Website) 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 25 ประจ าปี 2560 
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2561) 

 (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 

ข้ำพเจ้ำ (ระบุช่ือ-นำมสกุล)........................................................................................................................ 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ............................................................................ อีเมล..............................................................................    
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวน............................................................. หุ้น   
ได้รับทรำบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีควำมประสงค์จะ
เสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ดังต่อไปนี้ 

วำระที่เสนอ 
1. วำระทั่วไป 

โปรดระบุช่ือวำระ ..................................................................................................................................... 
รำยละเอียดและเหตุผลประกอบวำระที่เสนอ ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

2. วำระกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
โปรดระบุรำยละเอียดบุคคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ดังนี้ 
- ช่ือ-นำมสกุล (ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ) 
.................................................................................อำยุ ....................... ปี สัญชำติ .................................. 
- วุฒิกำรศึกษำ ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
- ประวัติกำรฝึกอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   
   ไม่เคย  เคย (หลักสูตร........................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................) 
- กำรถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)   
   ไม่ม ี  มี (จ ำนวน........................................................................................................หุ้น) 
- ต ำแหน่งปจจจุบัน ...................................................................................................................................... 
- ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร

พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำย
รำย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ 10,000 หุ้น  

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 2.1  ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ  ล่วงหน้ ำก่อนที่ จะมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นประจ ำปี  
(ซ่ึงตำมปกติบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นภำยในเดือนเมษำยนของทุกปี) โดยบริษัทฯ จะเปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี 
 2.2  ผู้ถือหุ้นที่เสนอวำระจะต้องระบุช่ือ นำมสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
และจ ำนวนหุ้นที่ถือ  ณ วันที่เสนอวำระ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมำกกว่ำ 1 รำย ให้ระบุรำยละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

3. วาระท่ีมีสิทธิเสนอ ได้แก่ 
ส่วนที่ 1    วาระท่ัวไป    
                  ระบุช่ือวำระ พร้อมรำยละเอียดและเหตุผลประกอบ 
ส่วนที่ 2    วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 1.)    ระบุรำยละเอียดของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรง
   ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้ 

- ช่ือ นำมสกุล  อำยุ  สัญชำติ   
- วุฒิกำรศึกษำ   
- ประวัติกำรฝึกอบรม 
- กำรถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
- ต ำแหน่งปจจจุบัน 
- ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ย้อนหลัง 5 ปี)    
- รำยละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  (ถ้ำมี) 

2.)    บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทฯ  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดของ 
-  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
-  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
-  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. 2535 
-  พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
-  พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
-  ข้อบังคับของบริษัทฯ 
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4. การส่งข้อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐาน 
4.1   ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นลำย

ลักษณ์อักษร พร้อมเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้  
4.1.1  เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 

เอกสำรหลักฐำนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
4.1.2  เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ ได้แก่ 

ก. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ) 

ข. ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี้ 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล) 

4.1.3  หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐำนทำงกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ประวัติกำรท ำงำน 
เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น เป็นต้น (เฉพำะวำระกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ)  

4.2  จัดส่งเอกสำรตำมข้อ 4.1 มำยังบริษัทฯ ตำมที่อยู่ดังนี้  
“นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์ 
  เลขานุการบริษัท 
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
  เลขที่ 25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ถนนสำทรใต้   
  แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  กรุงเทพฯ  10120” 

4.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลผ่ำนแบบฟอร์มกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏ

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  bangkokinsurance.com ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสำรตำมข้อ 4.1 มำยังบริษัทฯ 
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ข้อเสนอแนะที่จะได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นนั้น จะได้รับกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และให้ถือว่ำควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำน ำ
ข้อเสนอบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด  

กรณีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ลงควำมเห็นไม่น ำข้อเสนอดังกล่ำวบรรจุเป็นวำระจะต้องมีเหตุผล
พอสมควรพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.bangkokinsurance.com/
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(ส าหรับการดาวน์โหลด) 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 25 ประจ าปี 2560  
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2561) 

 (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 

วันที่ ........................................................ 
ข้ำพเจ้ำ 1. (ระบุชื่อ-นำมสกุล).................................................................................................................. 

ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ........................................................................... อีเมล...............................................................................  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวน  .......................................................... หุ้น 

 2. (ระบุชื่อ-นำมสกุล).................................................................................................................. 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ........................................................................... อีเมล...............................................................................  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวน  .......................................................... หุ้น* 
ได้รับทรำบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีควำมประสงค์ขอ
เสนอเรื่องที่เห็นว่ำส ำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ และ/
หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัทฯ ล่วงหน้ำก่อนที่จะมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำยังบริษัทฯ 
เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้พิจำรณำกลั่นกรอง และน ำมำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีของบริษัทฯ ต่อไป อันประกอบไปด้วย 

1. เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ส ำเนำหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสำรหลักฐำน
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. เอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ ได้แก่ 
ก. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ) 
ข. ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มนี้ พร้อม        
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล) 
 3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทฯ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐำนทำงกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม ประวัติกำรท ำงำน เอกสำรหลักฐำน
กำรถือหุ้น เป็นต้น (เฉพำะวำระกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ) 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

 

                                                
* กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระจะต้องระบุชื่อ นำมสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
และจ ำนวนหุน้ที่ถือ  ณ วันที่เสนอวำระ ของผู้ถือหุน้ทุกรำยและผูถ้ือหุ้นแต่ละรำยต้องลงนำมไว้เปน็หลักฐำนด้วย  
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วาระที่เสนอ 
 

1. วำระทั่วไป 
(1) โปรดระบุช่ือวำระ ................................................................................................................................ 
รำยละเอียดและเหตุผลประกอบวำระที่เสนอ ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
(2) โปรดระบุช่ือวำระ ................................................................................................................................ 
รำยละเอียดและเหตุผลประกอบวำระที่เสนอ ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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วาระที่เสนอ 
 

2. วำระกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ดังนี้ 
- โปรดระบุ ช่ือ-นำมสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัทฯ ............................................................ ...............................................อำยุ ...................... ปี 
สัญชำติ ...................................................................................................................................................... 
- วุฒิกำรศึกษำ ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
- ประวัติกำรฝึกอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   
    ไม่เคย  เคย (หลักสูตร ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................) 
- กำรถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  
     ไม่มี   มี (จ ำนวน .................................................................................................หุ้น) 
- ต ำแหน่งปจจจุบัน ...................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
- ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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ค ารับรอง 

 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบต่ำง ๆ ที่แนบมำ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประกำร เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำจึงลงลำยมือช่ือ
ไว้เป็นส ำคัญ 
 
 

ลำยมือช่ือ ........................................................................................ ผู้ถือหุ้น  
              (              ) 
 
 

ลำยมือช่ือ ........................................................................................ ผู้ถือหุ้น  
              (              ) 

 
 
 

หนังสือยินยอม† 
 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ................................................................................ ซ่ึงเป็นบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ตกลงให้ควำมยินยอมเข้ำ
รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนแก่กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและรำยละเอียดของข้ำพเจ้ำตำมกล่ำวข้ำงต้น พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบต่ำง ๆ ที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประกำร เพื่อ
เป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำจึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
 
 

ลำยมือช่ือ ........................................................................................ บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
             (              ) 

 
 

                                                
† ใช้ส ำหรับกรอกเฉพำะวำระกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ
เท่ำนั้น 


