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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

วตัถุประสงค์ 

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

หลกัเกณฑ์ 

 1.   ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

 1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้โดยมีสดัส่วนการถือหุน้นบัรวมกนั

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

 1.2  ผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1.1 จะตอ้งมีระยะเวลาการถือหุน้ดงักล่าวต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน ในวนัท่ียืน่เสนอ 

 1.3   ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 2.   การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 2.1   คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัย์

สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบก าหนดท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1.1   พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั   

 2.1.2   พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 2.1.3   กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และประกาศของส านักงาน คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

 หลกัทรัพย ์        

 3.   ขั้นตอนการพิจารณา 

 3.1   ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 1. สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการได ้โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2565”  และขอให้ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

การประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565”  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งไปรษณียล์งทะเบียนถึง

บริษทั ได้ตั้งแต่วนัที ่8 ตุลาคม 2564 จนถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีอยูด่งัน้ี  

   ถึง เลขานุการบริษัท 

  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

  4081/ อาคารจรัญประกนัภยั ถนนรัชดาภิเษก    

  แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง   

  กรุงเทพมหานคร 10310 

  กรุณาวงเลบ็มุมซองวา่  “การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการประจ าปี 2565” 
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 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565”  และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชุด

เดียวกนั และหากผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท า “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565”  1 แบบ ต่อ 1 คน 

 3.2   เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หากผูถื้อหุ้นไม่

สามารถจดัส่งเอกสารท่ีครบถว้นและถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด จะถือวา่ผูถื้อหุ้นไม่ใชสิ้ทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

 3.3   คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองจากขอ้ 3.2 ท่ีผูถื้อหุน้เสนอตามกระบวนการ

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทัภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2565 ต่อไป 

 3.4   บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ส าหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น

ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

1.   ขอ้มูลทัว่ไป 

      ช่ือ (นาย,นาง,นางสาว) .................................................................... นามสกลุ ................................................................................ 

      บริษทั ............................................................................................................................................................................................... 

      ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้

      เลขท่ี ........................................................หมู่บา้น / อาคาร ............................................................................................................. 

      หมู่ท่ี ..................................... ตรอก / ซอย .................................................... ถนน ........................................................................ 

      ต าบล / แขวง ................................................................... อ าเภอ / เขต ............................................................................................ 

      จงัหวดั .......................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ประเทศ .......................................................... 

      โทรศพัท ์.........................................................................................โทรสาร ................................................................................... 

      E-mail: ............................................................................................................................................................................................. 

      ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) .......................................................... 

2.   จ านวนหุน้ท่ีถือครอง ................................................................. หุน้ ณ วนัท่ี .................................................................................. 

3.   รายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 .......................................................................................................................................................................................................... 

 เหตุผลท่ีเสนอ ................................................................................................................................................................................. 

 ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ......................................................................................................................................................... 

4.   เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

 4.1  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ 

(    )   หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 4.2  หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 

(    )  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(    )  กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีได้ลงช่ือในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

5.   ค ารับรอง 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือ

เอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

      ลงช่ือ...............................................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                                (..............................................................................) 

                                                                                       วนัท่ี................................................................................. 
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แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

1.   ข้อมูลทัว่ไปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

      (1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย).................................................................................. (ช่ือสกลุเดิม) ..................................................... 

                               (ภาษาองักฤษ) ............................................................................. (ช่ือสกลุเดิม) ..................................................... 

      (2) วนั/เดือน/ปีเกิด .................................................................... อาย ุ................................. ปี 

      (3) สญัชาติ ........................................ 

      (4) สุขภาพ     (   )  แขง็แรงเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการได ้    (   )  ไม่แขง็แรงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการได ้

             (โปรดแนบใบรับรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 

      (5) สถานภาพการสมรส       (   ) โสด          (   ) สมรส         (   ) หยา่ร้าง 

      (6) คู่สมรสช่ือ ............................................................................................ (ช่ือสกลุเดิม) ............................................................... 

            ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภรรยาช่ือ ..................................................... (ช่ือสกลุเดิม) .............................................................. 

     (7) รายละเอียดเก่ียวกบับุตร 

  ช่ือบุตร วนัเดือนปีเกิด        อาย(ุปี) สถานท่ีท างาน 

            .................................................          .............................           .........................            .......................................................... 

          .................................................          .............................          .........................           .......................................................... 

          .................................................          .............................          .........................           .......................................................... 

2.   ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 

 (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ................................................................................................................... 

      เลขท่ี ............................ หมู่ ................. ตรอก/ซอย .................................................. ถนน .............................................................   

 ต าบล/แขวง ............................................... อ าเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ........................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์.....................................โทรศพัท ์............................................. E-mail ……............................................................ 

 (2) ท่ีอยูพ่กัอาศยั เลขท่ี .................................. หมู่ ........................... ตรอก/ซอย ............................................................................ 

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง .................................................... อ าเภอ/เขต .................................................... 

 จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................โทรศพัท.์.................................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. E-mail ................................................................................................................... 

 (3) ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) ................................................... 

       ......................................................................................................................................................................................................... 

3.   คุณสมบัตติามวชิาชีพ      

 (1) คุณวฒิุทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 

 ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา    ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก ปีท่ีส าเร็จ 

        ................................................................           .............................................................           ....................................... 

       ................................................................          .............................................................               ....................................... 

 ................................................................          .............................................................               ....................................... 
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 (2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

   ช่ือหลกัสูตร ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก ปีท่ีส าเร็จ 

        ................................................................           .............................................................           ....................................... 

       ................................................................           .............................................................           .......................................     

 ................................................................          .............................................................             ....................................... 

4.   คุณสมบัตติามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องของบริษัท 

      (    )  มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

5.   ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน (ระบุท าต าแหน่งทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอิสระและ

 ต าแหน่งทางการเมอืง) 

         ช่วงเวลา บริษทั ประเภทกรรมการ           หมายเหตุ 

   ...........................         .........................................................           ..............................................           ......................................... 

 ...........................         .........................................................           ..............................................           ......................................... 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 

................................................................................................................................................................................................................ 

6. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ในปัจจุบัน 

         ช่วงเวลา บริษทั ประเภทกรรมการ           หมายเหตุ 

   ...........................          .........................................................           ................................................           ......................................... 

 ...........................          .........................................................           ................................................           ......................................... 

7.   การถือหุ้นสามญัของ บริษัท จรัญประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่................................................... (วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 

      ถือหุน้บริษทั หุน้สามญั ............................................................................ หุน้ 

      คู่สมรสถือหุน้สามญั ................................................................................. หุน้ 

      ผูท่ี้อยูด่ว้ยกนัฉนัทส์ามีภรรยา ถือหุน้สามญั ........................................... หุน้ 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

     (1) ช่ือ ......................................................................... ถือหุน้สามญั ...................................... หุน้ 

     (2) ช่ือ ......................................................................... ถือหุน้สามญั ...................................... หุน้ 

8.   ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส ผู้ที่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส าหรับทุกบริษัทที่เป็น

 กรรมการ ผู้จดัการ หรือ ผู้มอี านาจในการจดัการ และทุกบริษัททีม่กีารถือหุ้น 

 (1)  บริษทัท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง 

 ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ตั้งแต่ปีถึงปี  ร้อยละของหุน้ท่ีถือ 

* กลุ่มธุรกิจท่ี 1 

1)...............................................       ...........................      ........................................      .............................       ................................ 

2)...............................................       ...........................      ........................................      .............................       ................................ 
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 ช่ือบริษทั   ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงานในปัจจุบนั     ตั้งแต่ปีถึงปี       ร้อยละของหุน้ท่ีถือ 

* กลุ่มธุรกิจท่ี 2 

1)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

2)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

 ช่ือบริษทั   ประเภทธุรกิจ  ต  าแหน่งงานในปัจจุบนั     ตั้งแต่ปีถึงปี       ร้อยละของหุน้ท่ีถือ 

* กลุ่มธุรกิจท่ี 3 

1)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

2)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

 (2)  บริษทัท่ีคู่สมรส ผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัทส์ามีภรรยา หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเก่ียวขอ้ง 

 ช่ือบริษทั   ประเภทธุรกิจ  ต  าแหน่งงานในปัจจุบนั     ตั้งแต่ปีถึงปี       ร้อยละของหุน้ท่ีถือ 

1)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

2)...............................................       ...........................       ........................................   .............................         ............................... 

หมายเหตุ  

(1)  “กลุ่มธุรกิจ” หมายความวา่   (1.1) กลุ่มของบริษทัท่ีประกอบดว้ยบริษทัแม่ บริษทัลูก หรือบริษทัร่วม 

 (1.2) กลุ่มของบริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั 

(2) ส าหรับบริษทัท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1)  ทั้งน้ีกรณีบริษทัท่ีไม่ใช่กลุ่มธุรกิจ  ก็ให้ถือวา่

   แต่ละบริษทัเป็นหน่ึงกลุ่มธุรกิจดว้ย 

 (2.2)  กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือ

 กรรมการ ผูมี้อ  านาจลงนาม ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 

9.   ประวตักิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคด ี(เว้นแต่เป็นความผดิลหุโทษ) 

 ศาล         สถานะ                   คดี                         ขอ้หา                     ทุนทรัพย ์               เลขท่ีคดี                ผลคดี 
    (โจทย/์จ าเลย ผูร้้อง)      (แพง่/อาญา/ลม้ละลาย)        หรือฐานความผิด 

.................................    ............................    ..............................     ..........................     ....................    ......................    ..................... 

.................................    ............................    ..............................     ..........................     ....................    ......................    ..................... 

.................................    ............................    ..............................     ..........................     ....................    ......................    ..................... 

10.  เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือโยมีการรับรองส าเนาถูกต้อง (ข้อใดจัดหาไม่ได้ให้ระบุ

 เหตุผลด้วย) 

 1.  หลกัฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา 

 2.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 3.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

 4.  หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีท่ีผา่นมา 

 5.  ประวติัการท างานและหนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบนัหรือล่าสุด 

 6.  ส าเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
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 7.  หนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดจากสถาบันการเงินหรือบริษทัท่ีให้สินเช่ือ หรือจากบริษทัขอ้มูลเครดิต หรือ                     

 จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหน้ีชั้ นต ่ ากว่ามาตรฐานชั้นสงสัย ชั้ นสงสัย                    

 จะสูญ หรือสูญ 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ ............) ................................................................................................................................... 

ตกลงให้เสนอช่ือ และขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และขอรับรองว่ารายละเอียด             

ในแบบข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน  และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้                                

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

                                           ลง ช่ือ ................................................................................. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

                                       (................................................................................) 

                     วนัท่ี................................................................................... 
 

 

รูปถ่ายผูไ้ดรั้บ

การเสนอช่ือ 

ขนาด 1 น้ิว 

(ไม่เกิน 1 เดือน) 


