
1 

 

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27  
(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2563) 

 (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 

วันที่ ........................................................ 
ข้าพเจ้า 1. (ระบุชื่อ-นามสกุล)....................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ........................................................................... อีเมล................................................................  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรงุเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน  ................................................ หุ้น 

 2. (ระบุชื่อ-นามสกุล)....................................................................................................... 
ที่อยู่............................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ........................................................................... อีเมล................................................................  
เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน  ............................................... หุ้น1 
ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอ
เสนอเรื่องที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ 
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
มายังบริษัทฯ เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากล่ันกรอง และน ามาก าหนดเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ต่อไป อันประกอบไปด้วย 

1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสาร
หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ 
ก. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา) 
ข. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อม       
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล) 
 3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการท างาน เอกสาร
หลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทฯ) 

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 

                                                
1 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ จะต้องระบชุื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อได้ และจ านวนหุ้นที่ถือ  ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้ถือหุ้นแต่ละรายตอ้งลงนามไว้เป็น
หลักฐานด้วย  
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วาระที่เสนอ 
 

1. วาระทั่วไป 
(1) โปรดระบุชื่อวาระ .................................................................................................................... 
รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ ................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
(2) โปรดระบุชื่อวาระ .................................................................................................................... 
รายละเอียดและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอ .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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วาระที่เสนอ 
 

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
- โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ...........................................................................................................อายุ ...................... 
ปี สัญชาติ .................................................................................................................................... 
- วุฒิการศึกษา ............................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
- ประวัติการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
    ไม่เคย  เคย (หลักสูตร ............................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................) 
- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
     ไม่มี   มี (จ านวน ............................................................................................หุ้น) 
- ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
- ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
- ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ค ารับรอง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวขา้งต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบ
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึง                 
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ ผู้ถือหุ้น 
               (              ) 
 
 

ลายมือชื่อ ........................................................................................ ผู้ถือหุ้น 
               (              ) 

 
 
 

หนังสือยินยอม2 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ ซึ่งเป็น
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตกลงให้ความ
ยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และขอรับรองว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อ
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 

ลายมือชื่อ ............................................................................... บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 
             (              ) 

 
 

                                                
2 ใช้ส าหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เท่านั้น 


