
 

แบบขอเสนอชื
อบุคคลเพื
อรับการพจิารณาเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 
 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ ________________________________________เป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน __________________________________หุน้ 

ที�อยูปั่จจุบนั / ที�ติดต่อได ้: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์_________________________________โทรสาร________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั6งเป็นกรรมการบริษทั ประกนัภยั 
ไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ซึ�งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑที์�บริษทักาํหนด โดยขอ้มูลและคุณสมบติัของบุคคล
ดงักล่าว มีดงันี6 
 

ส่วนที
 1 : ข้อมูลทั
วไป 

1.1 ชื�อ / นามสกุล : 
ชื�อ_____________________________นามสกุล______________________ 

ชื�อ / นามสกุลเดิม (ถา้มี) 
ชื�อ_____________________________นามสกุล______________________ 

สัญชาติ : __________________วนั / เดือน / ปี เกิด :___________________ อาย ุ______ปี 

สถานภาพ : [ ] โสด  [ ] สมรส  [ ] หยา่   [ ] หมา้ย 
ประเภทบตัร 
[ ] บตัรประจาํตวัประชาชน 

[ ] หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที�มิไดมี้สญัชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน) 
เลขที�บตัร : ________________________________วนัที�หมดอาย ุ:_________________ 

1.2 ชื�อ / นามสกุล : คู่สมรส 

ชื�อ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี 

ชื�อ / นามสกุลเดิม (ถา้มี) 
ชื�อ ____________________นามสกุล_________________________________ 

1.3 ชื�อ / นามสกุล : บุตร 
ชื�อ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี 

ชื�อ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี 

ชื�อ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี 

ชื�อ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี 

 

 

 



 

1.4 ที�อยูปั่จจุบนั / ที�ติดต่อได ้: 
เลขที� __________________________หมู่บา้น / อาคาร ____________________________ 

หมู่ที� ___________________________ตรอก / ซอย   _____________________________ 

ถนน ตาํบล / แขวง______________________อาํเภอ / เขต ___________________________

จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย_์_______________ประเทศ______________ 

โทรศพัท ์_________________________________โทรสาร________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

ที�อยูใ่นต่างประเทศ_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(กรณีบุคคลที�มิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุที�อยูที่�ติดต่อไดใ้นต่างประเทศดว้ย) 
 

1.5 ประวติัการศึกษา 
สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา ปีที�สาํเร็จ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

1.6 ประสบการณ์การทาํงานช่วง 5 ปี ที�ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั  
สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

1.7 การผา่นการอบรมที�เกี�ยวขอ้งที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ชื�อหลกัสูตร       ปีที�เขา้รับการฝึกอบรม 

[ ] Director Certification Program (DCP)  ______________ 

[ ] Director Accreditation Program (DAP)  ______________ 

[ ] Audit Committee Program (ACP)   ______________ 

[ ] The Role of Chairman (RCM)   ______________ 

[ ] Finance for Non-Finance Director (FN)  ______________ 

[ ] อื�นๆ ระบุ________________________  ______________ 

[ ] ________________________________  ______________ 

 

 

ส่วนที
 2 : ลกัษณะต้องห้าม 

 

2.1 เป็นบุคคลที�ถกูศาลสั�งพทิกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ  [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ 

คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรือไม่ 

2.2 เป็นบุคคลที�มีชื�ออยูใ่นบญัชีรายชื�อบุคคลที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ 

เห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ใช่หรือไม่ 

2.3 อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษหรือถูกดาํเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที�มีอาํนาจตาม [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ 

กฎหมายในความผดิเกี�ยวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกี�ยวกบัการซื6อขาย 
หลกัทรัพยห์รือสญัญาซื6อขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานที�มีลกัษณะเป็น 

การหลอกลวง  ฉอ้ฉล หรือทุจริตใช่หรือไม่ 

2.4 อยูร่ะหวา่งระยะเวลาที�กาํหนดตามคาํสั�งขององคก์รที�มีอาํนาจตามกฎหมาย  [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ 

ต่างประเทศ ห้ามมิใหเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัใช่หรือไม่ 

2.5 เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่กระทาํความผิดตามขอ้ 2.3 หรือเคยถูก  [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่ 

เปรียบเทียบปรับเนื�องจากการกระทาํความผดิตามขอ้ 2.3 ใช่หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที
    3 :    คุณสมบัติความเป็นอสิระ    
3.1 การถือหุน้ในบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
การถือหุน้ จาํนวนหุน้ (หุน้) 
(1) ขา้พเจา้  

(2) คู่สมรส  

(3) บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื�อ – นามสกุล) 
……………………………………………………….… 

……………………………………………………….… 

……………………………………………………….… 

 
……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

(4) นิติบุคคลที�บุคคลตามขอ้ (1) (2) (3) ถือหุน้รวมกนัเกิน 30% 
……………………………………………………….… 

……………………………………………………….… 

……………………………………………………….… 

 
……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

3.2 ดาํรงตาํแหน่ง / เคยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน1 พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ ในกิจการอื�นที�เป็นบริษทัจดทะเบียน 

[ ]   มี   [ ]   ไม่มี 
กรณีตอบว่า มี    กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื�อบริษทั ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
 

 

  

 

 

  

 

3.3 ดาํรงตาํแหน่ง / เคยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน1 พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บ
เงินเดือนประจาํ ในกิจการอื�นทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

[ ]   มี   [ ]   ไม่มี 
กรณีตอบว่า มี    กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื�อบริษทั ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
 

 

  

 

 

  

___________________________________ 
1 กรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการที�ทาํหนา้ที�รับผดิชอบเยี�ยงผูบ้ริหาร 
และกรรมการที�มีอาํนาจลงนามผกูผนั เวน้แต่แสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูผนัตามรายการที�คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ 
และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื�น 



 

3.4 ดาํรงตาํแหน่ง / เคยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้ับ
เงินเดือนประจาํ ในกิจการอื�นที� แข่งขนั หรือ อาจมีความขดัแยง้ กบัธุรกิจของบริษทั ประกนัภยั 
ไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน)  

[ ]   มี   [ ]   ไม่มี 
กรณีตอบว่า มี    กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื�อบริษทั ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 
 

 

  

 

 

  

 

3.5 ความสมัพนัธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั6งคู่สมรสของบุตร) กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ประกนัภยัไทย
วิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน)  

[ ]   มี   [ ]   ไม่มี 
กรณีตอบว่า มี    กรุณาระบุรายละเอียด 

ชื�อ-นามสกุล บริษทัตาํแหน่ง เกี�ยวขอ้งเป็น 

 

 

  

 

 

  

 

3.6 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน)  
3.6.1 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวชิาชีพในปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนหนา้นี6  

(1) ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผูส้อบบญัชี       [ ] ใช่     [ ] ไม่ใช่ 
(2) ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอื�นที�มีมูลค่ารายการ 
เกิน 2 ลา้นบาทต่อปี (เช่น ที�ปรึกษากฎหมาย ที�ปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมิน   [ ] ใช่     [ ] ไม่ใช่ 
ราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้) 

3.6.2 ความสมัพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ 
        ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้นี6  ขา้พเจา้ไม่ไดท้าํรายการทางธุรกิจ       [ ] ใช่     [ ] ไม่ใช่ 
        ทุกประเภทที�มีมูลค่ารายการ > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษทั 
        แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารที�ประกอบการพิจารณาที�ส่งมานี6  ถกูตอ้งครบถว้นทุกประการ 
ลงชื�อ___________________________________ผูถื้อหุน้ 
     ( ___________________________________ ) 
วนัที�_____________________________________ 
 



 

(3) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อื�นๆ ____________________________________________________เป็นบุคคล 
ที�ไดร้ับการเสนอชื�อ ใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั6งเป็นกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ซึ�งขา้พเจา้
ยนิยอมและรับทราบการเสนอชื�อในครั6งนี6  และขอรับรองวา่ 
(ก) ขา้พเจา้ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัและคุณสมบติัของขา้พเจา้ รวมทั6งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ถกูตอ้งครบถว้น 
ไม่เป็นเทจ็ หรือไม่ขาดขอ้ความที�ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั และ 
(ข) ขา้พเจา้ยินยอมใหน้าํขอ้มูลที�เปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบบันี6และเอกสารประกอบ ไปใชใ้นการพิจารณาสรรหา 
กรรมการของบริษทัและยนิยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้เกี�ยวกบัการมีหรือไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ต่อบริษทัและบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
 

ลงชื�อ______________________________ ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ 
 ( ___________________________________ ) 
วนัที�__________________________________ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา : 
1. หลกัฐานแสดงตนสาํหรับผูถื้อหุน้ 
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างชาติ) 
พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
1.2 นิติบุคคล : แนบสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง 
นาม พร้อมทั6งประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือ 
เดินทาง (สาํหรับชาวต่างชาติ)ของผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ 
ไทย) จาํกดั หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) 
3. กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั6งเป็นกรรมการ ใหต้วัแทนผูถื้อ 
หุ้น1 รายเป็นผูก้รอกขอ้มูลในแบบเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั6งเป็นกรรมการและลงชื�อไวเ้ป็น 
หลกัฐาน ส่วนผูถื้อหุ้นรายอื�นใหก้รอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนที� (1) ใหค้รบถว้นและลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
พร้อมทั6งรวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นชุดเดียวกนั 
4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (สาํหรับชาวต่างชาต)ิ ของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อ 
พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบติั ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา และประวติัการทาํงาน ของผูไ้ดรั้บการ 
เสนอชื�อ 

 


