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หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม และ 
การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

เปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 
 
 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิและความ
เทาเทียมกันของผูถือหุน ตลอดจนเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงเปดโอกาส
ใหผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัตดิังตอไปนี ้
 
1. คุณสมบัติของผูถือหุนทีมี่สิทธเิสนอ  
 เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิออกเสียง โดยจะเปนรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ไดท่ี
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายและเรียกรับชําระคาหุนเต็มจํานวน(ไม
นอยกวา 200,000 หุน) และมีการถือครองหุนติดตอกันมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา1ป กอนวันท่ีเสนอ 
 
2. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัต ิ
 2.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1 ตองนําเสนอเรื่องเพ่ือใหบรรจุเปนวาระการประชุม และ/
หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษรตาม แบบเสนอ
เรื่องเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม (BUI_M_12) และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ (BUI_B_12) สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
แลวแตกรณี โดยกรอกขอมูลใหชัดเจน ครบถวน ระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือ เพ่ือ
พิจารณา พรอมคํารับรองความถูกตองของขอมูล และลงลายมือช่ือ กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน ใหระบุ
รายละเอียด ขอมูลสวนตัวของผูถือหุนทุกราย และผูถือหุนทุกรายลงลายมือในใบประจําตอแนบทาย
แบบฟอรมดังกลาว (BUI_M_12-1 หรือ BUI_B_12-1)  นอกจากนี้ใหผูถือหุนทุกรายคัดเลือกและ
มอบหมายผูถือหุนคนหนึ่งเปนผูรับการติดตอแทน โดยใหถือวาการท่ีบริษัทฯ ติดตอกับผูถือหุนท่ีไดรบั
มอบหมายเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายท่ีไดลงลายมือช่ือไว พรอมแนบเอกสารประกอบ (ตามเอกสาร
ประกอบ 1) โดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอหนึ่งวาระ หรือ หนึ่งช่ือกรรมการ และจัดสงมาท่ี 
 นางสาวสุจินตนา  จําปศร ี
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย อาคาร 1 ช้ัน 8 
 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก 
 กรุงเทพฯ 10500 
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 บริษัทฯ จะรับเรื่อง และ/หรือ ช่ือบุคคลท่ีมาถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 
เทานั้น 

 2.1.1 กรณีการเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตําแหนงกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณากอนนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาในวันประชุมผูถือหุนประจําป ควรมี
ขอมูล และคุณสมบัติเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้

 ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ ไดแก 
(1) ช่ือ นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด อายุ สัญชาต ิ
(2) ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  
(3) วุฒิการศึกษา 
(4) อาชีพ / สถานท่ีทํางานปจจุบัน 
(5) ประวัติการทํางาน 
(6) สถานภาพการสมรส / ช่ือคูสมรส / ช่ือบุตร 
(7) ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
(8) การถือหุนของบริษัทฯ 
(9) การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
(10) การถือหุน และ/หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการ

ของบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ 

(11) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 
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 คุณสมบัติของกรรมการ 
(1) มีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชน

จํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอบังคับบริษัท
ฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

(2) มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความเปนอิสระ มีประสบการณท่ีเอ้ือ
ประโยชน และเหมาะสมกับธุรกิจบริษัทฯ ตลอดจนสามารถทุมเทอุทิศเวลาได
อยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบ และสามารถเขารวมประชุม
คณะกรรมการไดอยางสมํ่าเสมอ 

(3) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 
2.1.2 กรณีการเสนอวาระในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมบรรจุ

เรื่องดังตอไปนี้ เขาเปนระเบียบวาระการประชุม 
(1) เรื่องท่ีขัดตอกฎหมาย ขอบังคับของทางราชการ หรือ หนวยงานกํากับดูแล 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และขอบังคับของบริษัท 
(2) เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 
(3) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯจะดําเนินการได 
(4) เรื่องท่ีบริษัทฯไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว 

 
3. การพิจารณาบรรจุขอเสนอเขาเปนวาระการประชุมและการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลเปน

คณะกรรมการบริษัทฯ 
 กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้งบุคคลท่ีผูถือหุนเสนอเปนกรรมการ หรือพิจารณาแลวเห็นวาวาระการประชุมท่ีผู
ถือหุนเสนอจะเปนประโยชนตอกิจการของบริษัทหรือตอผูถือหุนโดยรวม ก็จะนําช่ือ
บุคคลหรือเรื่องนั้น เสนอไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยระบุในระเบียบวาระ
ดังกลาววา “เสนอโดยผูถือหุน” 

 กรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวายังไมสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งบุคคลท่ีผูถือหุนเสนอเปนกรรมการ หรือพิจารณาแลวเห็นวายังไม
สมควรบรรจุวาระการประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ กจ็ะไมบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู
ถือหุน และบริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมเหตุผลประกอบการพิจารณาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

 
ท้ังน้ี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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          BUI_M_12 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 

  วันท่ี................................................................... 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................ 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................. โทรศัพท .................................................... 
อีเมล (ถามี) ................................................................................................. (กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน 
เสนอเรื่องเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม ใหกรอกรายละเอียดผูถือหุนทุกรายในใบประจําตอแนบ
ทายแบบฟอรมนี)้ มีความประสงคขอเสนอเรื่องเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม เปนการลวงหนา 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดังนี ้
เรื่อง : ............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค:    เพ่ือทราบ   เพ่ืออนุมัต ิ  เพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณา : ...................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑขอ 2 ท่ีไดลงนามรับรองความ
ถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน..............แผน 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในแบบเสนอเรื่องเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม สําหรับการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 นี้ พรอมท้ังเอกสารประกอบท้ังหมด ถูกตองทุกประการ 
 
 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
           (                                                            ) 
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BUI_M_12-1 
ใบประจําตอ 

กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอเร่ืองเพ่ือใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุม 
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 
 (1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................... โทรศัพท ................................................... 
อีเมล (ถามี) .............................................................................................. 
 
 (2) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................... โทรศัพท ................................................... 
อีเมล (ถามี) .............................................................................................. 
  
 (3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................... โทรศัพท ................................................... 
อีเมล (ถามี) .............................................................................................. 
 
 ขาพเจาขอมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. 
เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจาในการติดตอกับบริษัทฯ แทนขาพเจาตามหลักเกณฑ ขอ 3 
 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
          (                                                             ) 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
          (                                                             ) 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
          (                                                             ) 
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BUI_B_12 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 
  วันท่ี .......................................................... 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................ 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................... โทรศัพท ....................................................... 
อีเมล (ถามี) .................................................................................................. (กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ใหกรอกรายละเอียดผูถือหุนทุกราย
ในใบประจําตอแนบทายแบบฟอรมนี)้ มีความประสงคขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ดังนี ้
 

(1) ช่ือ นามสกุล ............................................................................................................................................ 
วัน เดือน ปเกิด ........................................................ อายุ ........... ป สัญชาติ ................................................ 
(2) ท่ีอยูท่ีติดตอได ........................................................................................................................................ 
................................................................................................ โทรศัพท ...................................................... 
(3) วุฒิการศึกษา ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................... 
(4) อาชีพ ............................................................ สถานท่ีทํางานปจจุบัน ..................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
(5) ประวัติการทํางาน 
 ป  ตําแหนงงาน  บริษัท/หนวยงาน 
.................................. ......................................................... ............................................................. 
.................................. ......................................................... ............................................................. 
.................................. ......................................................... ............................................................. 
.................................. ......................................................... ............................................................. 
(6) สถานภาพการสมรส 
      ช่ือคูสมรส ............................................................................... ถือหุนจํานวน.................................หุน 
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      ช่ือบุตร ............................................................... อายุ ..........ป ถือหุนจํานวน.................................หุน
   ............................................................... อาย.ุ..........ป ถือหุนจํานวน.................................หุน
   ............................................................... อาย.ุ..........ป ถือหุนจํานวน.................................หุน 
(7) ประวัติการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีกรรมการ ............................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
(8) ถือหุนในบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน ......................................................หุน 
(9) การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบรษิัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ/หรือ 
บริษัทยอย (กรณีมีสวนไดเสีย โปรดระบุลักษณะของธุรกรรม และ ลักษณะสวนไดเสียพรอมจํานวนเงิน
ของสวนไดเสียโดยชัดแจง) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
(10) การถือหุน และ/หรือ การเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือ เปนกรรมการ ของบริษัทท่ี
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือหาง
หุนสวน/ช่ือบริษัท จํานวนหุนท่ีถือ คิดเปนรอยละของทุนจดทะเบียน และ ประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการ) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
(11) รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพิจารณา : ............................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 พรอมนี้ไดแนบเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑขอ 2 ท่ีไดลงนามรับรองความ
ถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ............... แผน 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัทฯ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 นี้ พรอมท้ังเอกสารประกอบท้ังหมด ถูกตองทุก
ประการ 
 
     ลงช่ือ.............................................................ผูถือหุน 
             (                                                             ) 
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BUI_M_12-1 
ใบประจําตอ 

กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน 
กรรมการบริษัทฯ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 
 (1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... โทรศัพท ................................................. 
อีเมล (ถามี) ................................................................................................ 
 
 (2) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... โทรศัพท ................................................. 
อีเมล (ถามี) ................................................................................................ 
 
 (3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 
เปนผูถือหุนของบริษัท บางกอกสหประกันภยั จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุน 
อยูท่ี ............................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... โทรศัพท ................................................. 
อีเมล (ถามี) ................................................................................................     
 
 ขาพเจาขอมอบหมายให นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. 
เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจาในการติดตอกับบริษัทฯ แทนขาพเจาตามหลักเกณฑ ขอ 3 
 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
           (                                                             ) 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
           (                                                             ) 
  ลงช่ือ...............................................................ผูถือหุน 
           (                                                             ) 
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เอกสารประกอบ 1 
หลักฐานที่ตองแนบพรอมเอกสาร 

 
1. แบบฟอรมการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ หรือการเสนอ

วาระอ่ืนๆ 
2. หลักฐานการถือหุน ไดแกหนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
3. หลักฐานการแสดงตน 

3.1 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ใหใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางชาต)ิ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

3.2 กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหใชสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไมเกิน 1 เดือน) และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาต)ิ ของกรรมการผูมี
อํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 

4. หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ และลงนามโดยบุคคลท่ีไดรับการ
เสนอช่ือ (กรณีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ) 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ ไดแก วุฒิการศึกษา 
และประวัติการทํางาน เปนตน พรอมลงนามรับรองความถูกตองโดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
(กรณีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ) 

6. เอกสารประกอบอ่ืน ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) พรอม
ลงนามรับรองความถูกตอง 

7. รูปถายไมเกิน 3 เดือน ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ (กรณีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ)เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯ 


