แบบขอเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ _______________________________________________________เป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ________________________________________________หุน้
ทีอยูป่ ัจจุบนั / ทีติดต่อได้ : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์ _________________________________โทรสาร_____________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ซึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนด โดยข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว มี
ดังนีE
ส่ วนที 1 : ข้ อมูลทัวไป
1.1 ชือ / นามสกุล :
ชือ_____________________________นามสกุล______________________
ชือ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชือ_____________________________นามสกุล______________________
สัญชาติ : __________________วัน / เดือน / ปี เกิด :___________________ อายุ ______ปี
สถานภาพ : [ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่า
[ ] หม้าย
ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจําตัวประชาชน
[ ] หนังสื อเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีมิได้มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขทีบตั รประจําตัวประชาชน)
เลขทีบตั ร : ________________________________วันทีหมดอายุ :_________________
1.2 ชือ / นามสกุล : คูส่ มรส
ชือ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี
ชือ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชือ ____________________นามสกุล_________________________________
1.3 ชือ / นามสกุล : บุตร
ชือ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี
ชือ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี
ชือ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี
ชือ ____________________นามสกุล _______________________ อายุ ______ ปี
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1.4 ทีอยูป่ ั จจุบนั / ทีติดต่อได้ :
เลขที __________________________หมูบ่ า้ น / อาคาร ____________________________
หมูท่ ี ___________________________ตรอก / ซอย _____________________________
ถนน ตําบล / แขวง______________________อําเภอ / เขต ___________________________จังหวัด____________________
รหัสไปรษณี ย_์ _______________ประเทศ______________
โทรศัพท์ _________________________________โทรสาร________________________
E-mail ______________________________________________________________
ทีอยูใ่ นต่างประเทศ_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(กรณี บุคคลทีมิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุทีอยูท่ ีติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)
1.5 ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา
ปี ทีสาํ เร็จ

1.6 ประสบการณ์การทํางานช่วง 5 ปี ทีผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
สถานทีทาํ งาน
ตําแหน่ง
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ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ชือหลักสูตร
ปี ทีเข้ารับการฝึ กอบรม
[ ] Director Certification Program (DCP)
______________
[ ] Director Accreditation Program (DAP)
______________
[ ] Audit Committee Program (ACP)
______________
[ ] The Role of Chairman (RCM)
______________
[ ] Finance for Non-Finance Director (FN)
______________
[ ] อืนๆ ระบุ________________________
______________
[ ] ________________________________
______________
ส่ วนที 2 : ลักษณะต้องห้ าม
2.1 เป็ นบุคคลทีถูกศาลสัง พิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อ
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
คนเสมือนไร้ความสามารถใช่หรื อไม่
2.2 เป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช่หรื อไม่
2.3 อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตาม
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
กฎหมายในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกียวกับการซืEอขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซืEอขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ น
การหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ตใช่หรื อไม่
2.4 อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกาํ หนดตามคําสัง ขององค์กรทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
ต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใช่หรื อไม่
2.5 เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่ากระทําความผิดตามข้อ 2.3 หรื อเคยถูก
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
เปรี ยบเทียบปรับเนืองจากการกระทําความผิดตามข้อ 2.3 ใช่หรื อไม่
ส่ วนที 3 : คุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระ
3.1 การถือหุน้ ในบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การถือหุน้
จํานวนหุน้ (หุน้ )
(1) ข้าพเจ้า
(2) คูส่ มรส
(3) บุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ชือ – นามสกุล)
……………………………………………………….…
………………………
……………………………………………………….…
………………………
……………………………………………………….…
………………………
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(4) นิติบุคคลทีบุคคลตามข้อ (1) (2) (3) ถือหุน้ รวมกันเกิน 30%
……………………………………………………….…
……………………………………………………….…
……………………………………………………….…

………………………
………………………
………………………

3.2 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน1 พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา ในกิจการอืนทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
[ ] มี
[ ] ไม่มี
กรณี ตอบว่า มี กรุ ณาระบุรายละเอียด
ชือบริ ษทั
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา

3.3 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน1 พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา ในกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
[ ] มี
[ ] ไม่มี
กรณี ตอบว่า มี กรุ ณาระบุรายละเอียด
ชือบริ ษทั
ตําแหน่ง
ช่วงเวลา

1

กรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายถึง กรรมการทีดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการทีทาํ หน้าทีรับผิดชอบเยีย งผูบ้ ริ หาร
และกรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกผัน เว้นแต่แสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกผันตามรายการทีคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้แล้ว
และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอืน
3.4 ดํารงตําแหน่ง / เคยดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือน
ประจํา ในกิจการอืนที แข่งขัน หรื อ อาจมีความขัดแย้ง กับธุรกิจของบริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
[ ] มี
[ ] ไม่มี
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กรณี ตอบว่า มี กรุ ณาระบุรายละเอียด
ชือบริ ษทั

ตําแหน่ง

ช่วงเวลา

3.5 ความสัมพันธ์เป็ นญาติสนิท (บิดา มารดา คูส่ มรส พีนอ้ ง และบุตร รวมทัEงคูส่ มรสของบุตร) กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผู ้
มีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอชือเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน)
[ ] มี
[ ] ไม่มี
กรณี ตอบว่า มี กรุ ณาระบุรายละเอียด
ชือ-นามสกุล
บริ ษทั ตําแหน่ง
เกียวข้องเป็ น

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริ การทางวิชาชีพในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนหน้านีE
(1) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพในกรณี เป็ นผูส้ อบบัญชี
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(2) ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพอืนทีมีมูลค่ารายการ
เกิน 2 ล้านบาทต่อปี (เช่น ทีปรึ กษากฎหมาย ทีปรึ กษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
ราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น)
3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้านีE ข้าพเจ้าไม่ได้ทาํ รายการทางธุรกิจ
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
ทุกประเภททีมีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรื อ > 3% ของ NTA ของบริ ษทั
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารทีประกอบการพิจารณาทีส่งมานีE ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงชือ___________________________________ผูถ้ ือหุน้
( ___________________________________ )
วันที_____________________________________
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(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อืนๆ ____________________________________________________เป็ นบุคคล
ทีได้รับการเสนอชือ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ซึงข้าพเจ้ายินยอม
และรับทราบการเสนอชือในครัEงนีE และขอรับรองว่า
(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทัEงเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และ
(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นาํ ข้อมูลทีเปิ ดเผยไว้ในเอกสารฉบับนีEและเอกสารประกอบ ไปใช้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการของบริ ษทั และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกียวกับการมีหรื อไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ต่อบริ ษทั และบุคคลทีได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
ลงชือ______________________________ ผูไ้ ด้รับการเสนอชือ
( ___________________________________ )
วันที__________________________________
เอกสารประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงตนสําหรับผูถ้ ือหุน้
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นาม พร้อมทัEงประทับตราสําคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อ
เดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ)ของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรื อหลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
3. กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัEงเป็ นกรรมการ ให้ตวั แทนผูถ้ ือ
หุน้ 1 รายเป็ นผูก้ รอกข้อมูลในแบบเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัEงเป็ นกรรมการและลงชือไว้เป็ น
หลักฐาน ส่วนผูถ้ ือหุน้ รายอืนให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที (1) ให้ครบถ้วนและลงชือไว้เป็ นหลักฐาน
พร้อมทัEงรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (สําหรับชาวต่างชาติ) ของผูไ้ ด้รับการเสนอชือ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน ของผูไ้ ด้รับการ
เสนอชือ
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