
เอกสารแนบ 4 

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ                

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ช่ือ  (ไทย) ............................................................................................. 

      (English)......................................................................................... 

คําอธิบาย  โปรดทาํเคร่ืองหมาย " √ " ในช่องคําตอบทีต่รงกบัข้อมูลของท่าน  

หมวดที ่1  :  คุณสมบัติทัว่ไป 

ลาํดบั รายการทีส่อบถาม 
คาํตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  ใช่หรือไม่     

2 มีวฒิุทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทาํงานตามหลกัเกณฑต์่อไปน้ี ใช่หรือไม่     

    - สาํเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  หรือเทียบเท่าท่ีสาํนกังาน     

       คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และ มีประสบการณ์ใน     

      การทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี หรือไม่     

   - สาํเร็จการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการ ทาํงานไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี     

3 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการท่ีจะบริหารงาน     

  ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ มีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังาน และเป็นบุคคล     

  ท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาํคญั  ใช่หรือไม่     

4 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใน     

  เครือ  บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง     

  (คู่สมรส บิดา มารดา ผูรั้บบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด)      

  ดว้ย  ใช่หรือไม่     

5 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ     

  เงินเดือนประจาํ หรือไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือวชิาชีพ     

  ท่ีทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระแก่บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม     

  หรือไม่เป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือไม่เป็นบุคคล     

  ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และตอ้งพน้จากสถานะ  หรือตาํแหน่งท่ีอาจ     

  เกิดความขดัแยง้ดงักล่าวแลว้เป็นเวลา 2  ปีข้ึนไป  ใช่หรือไม่     

6 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการจาํกดัความเป็นอิสระในการ     

  ปฏิบติัหนา้ท่ีตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงมีจาํนวนเงินหรือมีมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัเป็นสดัส่วน     

  กบัรายไดบ้ริษทั และไม่มีผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม     

  ทั้งในดา้นการเงิน และการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือบุคคล     

  ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระใช่หรือไม่      

7 ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พ่ี นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา ปู่  ยา่ ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส     

  ของบุตร) กบัผูบ้ริหารระดบัสูง (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (บุคคลท่ีถือ     

  หุ้นของบริษทัเกินร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) ของบริษทั บริษทัในเครือ     

  บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให ้     

  เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ใช่หรือไม่     
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หมวดที ่2  :  ลกัษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัท   

           คาํอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลกัษณะตอ้งหา้ม ใหต้อบวา่ "ใช่"  

                                          หากไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ใหต้อบวา่ "ไม่ใช่"  

ลาํดบั รายการลกัษณะต้องห้ามทีส่อบถาม 
คาํตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์บุคคลไร้ความสามารถ     

  หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่     

2 เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดหรืออยูใ่นระหวา่งรอการลงโทษใหจ้าํคุกใน     

  ความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระทาํโดยทุจริต ใช่หรือไม่     

3 เคยเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทั ในช่วงเวลาท่ี     

  บริษทัถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั (เวน้แต่เป็นผูซ่ึ้งนายทะเบียน     

  ดว้ยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งเช่นวา่นั้นในช่วงเวลาดงักล่าว)  ใช่หรือไม่     

4 เป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการหรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บใบอนุญาต     

  ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั  เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้ตามหลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขท่ี     

  รัฐมนตรีประกาศกาํหนด  ใช่หรือไม่     

5 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทั     

  ประกนัวนิาศภยัตามมาตรา 53  แห่ง พ.ร.บ.ประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535   ใช่หรือไม่     

6 เป็นขา้ราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการการเมือง     

  พ.ศ. 2535   ใช่หรือไม่     

7 เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมบริษทัประกนัภยั เวน้แต่เป็นกรณีของบริษทั     

  ท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจ หรือไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินงานของ     

  บริษทัประกนัภยั หรือเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ประกนัวนิาศภยั     

   พ.ศ. 2535   ใช่หรือไม่     

8 เป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั  ใช่หรือไม่     

9 เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการตาม พ.ร.บ.หลกั     

  ทรัพยฯ์ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายอ่ืน      

  ใช่หรือไม่     

10 เป็นผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจาํกดั ซ่ึงตน     

  หรือผูเ้ก่ียวขอ้งหรือหา้งหุน้ส่วนตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)     

  (8) หรือ (9)  เป็นหุน้ส่วนหรือถือหุน้อยู ่ ใช่หรือไม่     

11 เป็นกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในบริษทัใด ใช่หรือไม่     

12 เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืน      

  บริษทัตวัแทน  หรือบริษทันายหนา้  ใช่หรือไม่     

13 มีประวติัการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงวธีิการทาํ     

  ธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเช่ือถือ หรือการเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมี  หรือเคยมีส่วน     

  ร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอ่ืน ใช่หรือไม่     

  

 



 

 

ลาํดบั รายการลกัษณะต้องห้ามทีส่อบถาม 
คาํตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

14 เคยมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฉอ้โกง หรือเคยมีพฤติกรรมการทาํงานท่ีส่อไปในทางไม่     

  สุจริตหรือฉอ้ฉลต่อผูอ่ื้น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าวของ     

  บุคคลอ่ืน ใช่หรือไม่     

15 เคยทาํหรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัเป็นการหลอกลวงผูอ่ื้นหรือ     

  ประชาชน หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงใด ๆ หรือการกระทาํการใด ๆ ท่ีไม ่     

  เหมาะสม ไม่วา่จะชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่     

16 มีปัญหาในการชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียสถาบนัการเงิน ใช่หรือไม่     

17 อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีกาํหนดตามคาํสัง่ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหถ้อนรายช่ือจากระบบ     

  ขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธการแสดงรายช่ือในระบบ     

  ขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม ใช่หรือไม่     

18 เป็นบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ เห็นวา่ไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน ตามขอ้     

  บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใช่หรือไม่     

19 เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเขา้เมืองฯ     

  (กรณีเป็นบุคคลท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย หรือไม่มีสญัชาติไทย) ใช่หรือไม่     

 

หมวดที ่3  :  การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน และการประกอบธุรกจิทีก่่อให้เกดิความขัดแย้งทาง 

           ผลประโยชน์ 

ลาํดบั รายการทีส่อบถาม 
คาํตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นประธานกรรมการ  กรรมการบริหาร  หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม อยา่งใดอยา่ง     

  หน่ึงหรือหลายอยา่ง ในบริษทัอ่ืนไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษทั     

  ท่ีประกอบดว้ย บริษทัแม่ บริษทัลูก และบริษทัร่วม หรือกลุ่มบริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจ     

  ควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั) ใช่หรือไม่     

2 เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั ใช่หรือไม่     

3 ไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั     

  หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้ง     

  หุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี     

  สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน ์     

  ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น ใช่หรือไม่     

4 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีขอ้พิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการท่ีมีบริษทัเป็นคู ่     

  ความในคดี ใช่หรือไม่     

   

 

 



 

 

หมวดที ่4  :  คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ลาํดบั รายการทีส่อบถาม 
คาํตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 เป็นผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูท่ี้มีทกัษะ ความรู้ ความชาํนาญ และ     

  ประสบการณ์สูงในธุรกิจประกนัภยั อุตสาหกรรมทางการเงิน การธนาคาร ตลาดเงิน      

  ตลาดทุน เศรษฐกิจการคา้และการลงทุน (Financial Industry) หรือในสาขาวชิาชีพ     

  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองคก์ร ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งนอ้ย 5 ปีข้ึนไป      

  หรือมีผลงานการบริหารจดัการองคก์รและมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ ์ทั้งจากภาครัฐ หรือ     

  ภาคเอกชน ในองคก์ร สถาบนัทั้งในและต่างประเทศ หรือประสบความสาํเร็จในตาํแหน่ง     

  ระดบับริหารในองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่     

2 มีภาวะผูน้าํ และวสิยัทศัน์ท่ีโดดเด่น กวา้งไกล มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถ     

  ดา้นบริหารจดัการ และมุ่งมัน่ท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่ความสาํเร็จใช่หรือไม่     

3 สามารถทาํงานใหบ้ริษทัตามหนา้ท่ีกรรมการได ้อุทิศตนเพ่ือความสาํเร็จขององคก์รและ     

  ประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่     

4 เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถใน     

  การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ใช่หรือไม่     

 

นิยามทีเ่กี่ยวข้อง    

 บริษัทย่อย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนถือหุน้เกินกวา่ 50% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 ของบริษทันั้น   

 บริษทัร่วม หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของ

 จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถือหุน้นั้น   

 ผู้มีอาํนาจควบคุม  หมายถึง การมีความสัมพนัธ์ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี    

 (1) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัเกินกวา่ 50 % ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

 (2) การมีอาํนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม

 (3) การมีอาํนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด    

 ไม่วา่โดยตรง หรือโดยออ้ม   

    

                                                                      ลงช่ือ...........................................................ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ

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

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




