
บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ำกัด (มหำชน)  (“บรษัิท”) มคีวำมมุ่งเนน้ทีจ่ะด ำเนนิธุรกจิโดยยดึหลักกำรก ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ ี จงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยยอ่ยสำมำรถมสีว่นร่วมในกำรเสนอวำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ และเสนอ

ชือ่บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรไดล้่วงหนำ้  โดยมีวธิีกำรเสนอและขัน้ตอนกำรพิจำรณำ

ด ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนี ้

 

วธิปีฏบิตัเิร ือ่งการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการเป็นการลว่งหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

 

1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิสนอวำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ตอ้งมคีณุสมบัตดิงันี ้

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท รำยเดยีวหรอืหลำยรำยถอืหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 5 ของจ ำนวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท  

1.2 ตอ้งถือหุน้ในวันที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุม โดยผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบเอกสำรหลักฐำนที่

เกีย่วขอ้งมำดว้ยดงันี ้

- เอกสำรหลกัฐำนกำรถอืหุน้ ไดแ้ก ่หนังสอืรับรองจำกบรษัิทหลกัทรัพย ์หรอืเอกสำร  

 หลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอื  

 บรษัิท ศนูยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

- เอกสำรหลกัฐำนของผูถ้อืหุน้ทกุรำยทีร่วมกนัเสนอวำระ ไดแ้ก่ 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง  

(กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนติบิคุคล 

- ส ำเนำหนังสอืรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือ

เดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมทีไ่ดล้งลำยมอืชือ่ใน

แบบฟอรม์นี ้พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  

 

2. การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

สว่นที ่1.   วำระในกำรประชมุผูถ้อืหุน้  

1.1 ระบวุำระกำรประชมุเพือ่ใหท้รำบวำ่ตอ้งกำรบรรจเุป็นวำระเพือ่ทรำบ เพือ่พจิำรณำ เพือ่อนุมัต ิ

พรอ้มเอกสำรและรำยละเอยีดประกอบ 

สว่นที ่2.   วำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เสนอชือ่บคุคลเขำ้รับกำรพจิำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบรษัิท 

2.1 ระบุรำยละเอยีดของบุคคลที่ไดรั้บกำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้รับกำรพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษัิทดงันี ้

 -  ชือ่ นำมสกลุ อำย ุสญัชำต ิ

        -  วฒุกิำรศกึษำ 

       -  ประวัตกิำรศกึษำ 

       -  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

       -  ต ำแหน่งปัจจุบนั 

        -  รำยละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 



2.2  บคุคลทีไ่ดรั้บกำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้รับกำรพจิำรณำเพือ่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษัิทตอ้งม ี

       คณุสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดของ 

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 -  ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

       -  พระรำชบัญญัตปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ.2551 

       -  พระรำชบัญญัตบิรษัิทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 

       -  พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์(ฉบบัที ่4)พ.ศ.2551 

2.3. หนังสอืยนิยอมของบคุคลทีไ่ดรั้บกำรเสนอชือ่ใหเ้ขำ้รับกำรพจิำรณำเพือ่ด ำรงต ำแหน่ง 

       กรรมกำรบรษัิท และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ หลักฐำนทำงกำรศกึษำ  กำรฝึกอบรม  

       ประวัตกิำรท ำงำน เอกสำรหลกัฐำนกำรถอืหุน้  

 

คณะกรรมการจะปฎเิสธการบรรจเุรือ่งตอ่ไปนีเ้ป็นระเบยีบวาระการประชุม 

1. เรือ่งทีข่ัดกับกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคับ กฎระเบยีบตำ่งๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรอื หน่วยงำนทีก่ ำกับ

ดแูลบรษัิท หรอืไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ กำรก ำกบัดแูลทีด่ขีองบรษัิท 

2. เรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท และขอ้เท็จจรงิทีก่ลำ่วอำ้งโดยผูถ้อืหุน้มไิดแ้สดงถงึเหต ุ

อนัควรสงสยัเกีย่วกบัควำมไม่ปกตขิองเรือ่งดงักลำ่ว 

3. เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนอือ ำนำจทีบ่รษัิทจะด ำเนนิกำรใหเ้กดิผลตำมทีป่ระสงค ์

4. เรื่องทีผู่ถ้ ือหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ และเรื่อง

ดังกล่ำวไดรั้บมตสินับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษัิท เวน้แต ่ขอ้เท็จจรงิในกำรน ำเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่ำงมนัียส ำคัญจำกขอ้เท็จจรงิใน

ขณะทีน่ ำเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้กอ่น 

5. กรณีอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

6. เรือ่งทีบ่รษัิทไดด้ ำเนนิกำรแลว้ 

7. เรือ่งทีเ่ป็นประโยชนข์องบคุคลใด โดยเฉพำะ หรอื เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนนิงำนของบรษัิท  

8. เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืมขีอ้ควำมคลมุเครอื หรอืไมส่ำมำรถตดิตอ่ผูถ้อืหุน้ได  ้

9. เรือ่งทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัเิกีย่วกบักำรถอืหุน้ไมค่รบถว้น 

 

3. ข ัน้ตอนการเสนอระเบยีบวาระการประชุมและการพจิารณา 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ 1. ตอ้งจัดท ำหนังสอืเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร

บรษัิท โดยใชแ้บบฟอร์มกำรขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขำ้เป็นวำระกำรประชมุ ตำมทีบ่รษัิทก ำหนด  กรอกขอ้มูล

ครบถว้น และลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐำน พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนกำรถือหุน้ตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้  และเอกสำร

ประกอบเพิม่เตมิอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้ม)ี และสง่มำยังบรษัิทภายในวนัที ่  

31 ธนัวาคม 2561 หรอืจดหมำยลงทะเบยีน ตำมทีอ่ยูด่งันี้   

 

นายเสนาะ ธรรมพพิฒันกุล 

เลขำนุกำรบรษัิท 

บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที ่23/115-121 รอยัลซติีอ้เวนวิ ซอยศนูยว์จัิย ถนนพระรำม 9 

แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

 



1. ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้หลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัตคิรบถว้นผูถ้ือหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใบ

แบบฟอร์มทีก่ ำหนดใหค้รบถว้นพรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐำน และผูถ้อืหุน้รำยที ่2 เป็นตน้ไปกรอก

ขอ้มูลเฉพำะขอ้ 1 และ 2 เท่ำนัน้ พรอ้มลงชือ่ไวเ้ป็นหลักฐำนทุกรำย และแนบหลักฐำนกำรถอืหุน้

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนกำรถอืหุน้ตำมทีก่ ำหนดขำ้งตน้และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิอืน่ๆ (ถำ้ม)ี ของผู ้

ถอืหุน้ทกุรำย รวบรวมเอกสำรทัง้หมดจัดสง่ใหบ้รษัิทตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้ 

2. เลขำนุกำรบรษัิทจะเป็นผูพ้จิำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมกำร โดยเรือ่งทีไ่ม่ผ่ำน

กำรพจิำรณำในเบือ้งตน้บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบภายในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2562 

3. คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำควำมเหมำะสมของระเบยีบวำระกำรประชมุทีผู่ถ้อืหุน้เสนอมำ ทัง้นี้ค ำ

วนิจิฉัยของคณะกรรมกำรถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

4. เรือ่งทีผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจเุป็นระเบยีบวำระกำรประชมุในหนังสอืเชญิประชมุ

ผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้คดิเห็นของคณะกรรมกำร ส ำหรับเรื่องทีไ่ม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบภำยหลงัจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ หำกทำ่นมขีอ้สงสยัประกำรใด สำมำรถตดิตอ่สอบถำม สว่นนักลงทนุสมัพันธ ์บรษัิท กรุงเทพประกนัชวีติ 

จ ำกัด (มหำชน)  เลขที ่23/115-121 รอยัลซติีอ้เวนวิ ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 

E-mail address: ir@bangkoklife.com  โทรศพัท:์ 0-2777-8846 โทรสำร: 0-2777-8680   

       


