
   

 
 

หลักเกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และค านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ บรษัิทมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพ่ือการสรรหา 
และเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก าหนด 
 
หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุน้ที่จะมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทที่ประสงคจ์ะเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตอ้งถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 2,950,000 หุน้ (รอ้ยละ 

5 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท) โดยอาจจะเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้

 
2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบตามขอ้1 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการได ้โดยกรอกแบบขอ
เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท้ี่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อกรอก แบบขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง
อยา่งครบถว้นและสมบรูณ ์โดยสง่มาที่  

ส านกัเลขานกุารบรษัิท  
บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
252 อาคารเมืองไทยประกนัภยั 
ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 

 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทกุรายสามารถกรอก แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพียงชดุเดียวและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย โดยเสนอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน แลว้รวบรวมสง่เป็นชดุ
เดียวกนั โดยบรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

3. การพิจารณารายช่ือบุคคลทีผู่้ถือหุน้เสนอ 
บรษัิทจะพิจารณารายชื่อบคุคลที่มีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถกูตอ้ง และมีขอ้มลูเพียงพอ โดยคณะกรร มการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูก้ลั่นกรอง คดัเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยรายชื่อบคุคลที่
ผ่านการสรรหาและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะไดร้บัการบรรจเุป็นวาระการเลือกตัง้กรรมการในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้ น 
ประจ าปี 2566 และส าหรบับคุคลที่ไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุล ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท 
  



   

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว           
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน       หุน้ 
อยูบ่า้น เลขที่     หมูบ่า้น/อาคาร      ตรอก / ซอย     
ถนน     ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท ์    โทรสาร    e_mail (ถา้มี)       
 

 (2) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว           
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน       หุน้ 
อยูบ่า้น เลขที่     หมูบ่า้น/อาคาร      ตรอก / ซอย     
ถนน     ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท ์    โทรสาร    e_mail (ถา้มี)       
  

 (3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว           
เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้สามญัจ านวน       หุน้ 
อยูบ่า้น เลขที่     หมูบ่า้น/อาคาร      ตรอก / ซอย     
ถนน     ต าบล / แขวง    อ าเภอ / เขต    จงัหวดั     
โทรศพัท ์    โทรสาร    e_mail (ถา้มี)       
 

มีความประสงคท์ี่จะขอเสนอชื่อ 1. นาย/นาง/นางสาว         อาย ุ  ปี 
   2. นาย/นาง/นางสาว         อาย ุ  ปี 

   3. นาย/นาง/นางสาว         อาย ุ  ปี 
 
 ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทเป็นกรรมการของบรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน )
พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบ หนงัสือใหค้วามยินยอม และ ขอ้มลูบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  และเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวท้กุหนา้ จ  านวน  แผ่น  
 
3. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุน้ทีต่้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
 3.1 หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่  [  ] หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์ิน หรอืส  าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 3.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ [  ] กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
   ตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
   [  ]  กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือ 
    เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ไดล้งช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มรบัรองส าเนา

  ถกูตอ้ง 

4. ค ารับรอง 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบเพ่ิมเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐาน
ดงักลา่วได ้

 
 
 

ลงช่ือ   ผูถื้อหุน้ ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ ลงช่ือ  ผูถื้อหุน้ 
 (  )  ( ) (  )    

 
 
 
 



   

 
หนังสือใหค้วามยินยอม และข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 
 
1. ขอ้มลูทั่วไปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

(1) ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)       (ชื่อสกลุเดิม    ) 
 (ภาษาองักฤษ)       (ชื่อสกลุเดิม    ) 
(2) วนั/เดือน/ปีเกิด        อาย ุ    ปี  สญัชาติ    
(3) สขุภาพ   [  ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการได ้ [  ] ไมแ่ข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการได ้ 
    (โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 
(4) สถานภาพการสมรส [  ]  โสด   [  ]  สมรส  [  ]  หยา่ 
(5) คูส่มรสชื่อ         (ชื่อสกลุเดิม    ) 
(6) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 
 ชื่อบตุร วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ(ปี) สถานที่ท  างาน 
          
          
          
          

 
2. ที่อยูปั่จจบุนั 

(1) ที่อยูส่ถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ         
 เลขที่   หมู ่  ตรอก/ซอย       
 ถนน    ต าบล/แขวง       
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั       
 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์      
(2) ที่อยูส่ถานที่พ  านกัอาศยั เลขที่   หมู ่  ตรอก/ซอย       
 ถนน    ต าบล/แขวง       
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั       
 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัท ์      
 โทรศพัทมื์อถือ    e_mail Address       
(3) ที่อยูใ่นตา่งประเทศ  (กรณีบคุคลที่มิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบทุี่อยูท่ี่ติดตอ่ไดใ้นตา่งประเทศ)    
           
           
 

3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 

 ชื่อสถาบนัที่ส  าเรจ็การศกึษา ชื่อคณุวฒิุและสาขาวิชาเอก ปีที่ส  าเรจ็ 
             
             
             
 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษัิท 
 ชื่อหลกัสตูร ผูจ้ดัหลกัสตูร ปีที่เขา้รว่ม 
             
             
             

 
 



   

 

 
(3) ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี ยอ้นหลงัจนถึงปัจจบุนั 

 ปี พ.ศ. ชื่อสถานที่ท  างาน ปีที่เขา้รว่ม ต าแหน่งงาน 
             
             
             
             
             
             

 
(4) การถือหุน้ในบรษัิท เมืองไทยประกนัภยั  จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัที่      (วนัที่ไดร้บัการเสนอชื่อ) 
 ถือหุน้บรษัิทฯ หุน้สามญั      หุน้ 
 คูส่มรส  หุน้สามญั      หุน้ 
 บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ    (1) ชื่อ        ถือหุน้สามญั   หุน้ 
  (2) ชื่อ        ถือหุน้สามญั   หุน้ 
 
(5) เอกสารประกอบการพิจารณาที่รบัรองโดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ (ขอ้ใดจดัหาไมไ่ด ้ใหร้ะบเุหตผุลดว้ย) 
 (1) หลกัฐานแสดงคณุวฒิุการศกึษา 
 (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 (3) ส าเนาทะเบียนบา้น 
 (4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีที่ผ่านมา 
 (5) หนงัสือรบัรองการท างานจากสถานที่ท  างานปัจจบุนัหรอืลา่สดุ (กรณีชาวตา่งประเทศใหใ้ชแ้บบ Company Testifying Form) 
 (6) ส าเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
 (7) หนงัสือรบัรองหรอืเอกสารอื่นใดจากสถาบนัการเงินหรอืบรษัิทที่ใหส้ินเช่ือ หรอืจากบรษัิทขอ้มลูเครดิต หรอืจากหน่วยงานอื่นที่ 

      เก่ียวขอ้ง เพ่ือรบัรองวา่ไมเ่ขา้ข่ายจดัชัน้เป็นลกูหนีช้ัน้ต  ่ากวา่มาตรฐานชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู หรอืสญู 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/)          
ตกลงใหเ้สนอชื่อและขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ และขอรบัรองวา่รายละเอียดในแบบขอ้มลูขา้งตน้นี ้
ถกูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็นความจรงิทกุประการ และยินยอมใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยขอ้มลู หรอืเอกสารประกอบดงักลา่วได ้
 
 
     ลงช่ือ       บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
           (     ) 
           วนัที่      

  
  

 
 

 
 
 


