เอกสารแนบ 4

แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
2563
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ (ไทย) .............................................................................................
(English).........................................................................................
คําอธิบาย โปรดทําเครื่ องหมาย " √ " ในช่ องคําตอบทีต่ รงกับข้ อมูลของท่ าน
หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทวั่ ไป
ลําดับ
1
2

3
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รายการทีส่ อบถาม
เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรื อไม่
มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทํางานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช่หรื อไม่
- สําเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป หรื อเทียบเท่าที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) รับรอง และ มีประสบการณ์ใน
การทํางานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรื อไม่
- สําเร็ จการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการ ทํางานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริ หารงาน
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิงาน และเป็ นบุคคล
ที่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ ใช่หรื อไม่
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใน
เครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(คู่สมรส บิดา มารดา ผูร้ ับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิ ติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนด)
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ด้วย ใช่หรื อไม่
ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา หรื อไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชีพผูส้ อบบัญชี ทนายความ หรื อวิชาชีพ
ที่ทาํ ให้มีขอ้ จํากัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นอิสระแก่บริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อไม่เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อไม่เป็ นบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะ หรื อตําแหน่งที่อาจ
เกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป ใช่หรื อไม่
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นการจํากัดความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตาํ แหน่งกรรมการ ซึ่งมีจาํ นวนเงินหรื อมีมูลค่าที่มีนยั สําคัญเป็ นสัดส่วน
กับรายได้บริ ษทั และไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั้งในด้านการเงิน และการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมหรื อบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ขาดความเป็ นอิสระใช่หรื อไม่
ไม่เป็ นญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร) กับผูบ้ ริ หารระดับสูง (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป) ผูถ้ ือหุน
้ รายใหญ่ (บุคคลที่ถือ
หุ้นของบริ ษทั เกินร้อยละ 5 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ใช่หรื อไม่

ใช่

คําตอบ

ไม่ ใช่

หมวดที่ 2 : ลักษณะต้ องห้ ามการเป็ นกรรมการบริษัท
คําอธิ บายเพิ่มเติม : หากมีลกั ษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ใช่"
หากไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า "ไม่ใช่"
ลําดับ

รายการลักษณะต้องห้ ามทีส่ อบถาม

1

เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรื อไม่
เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรื ออยูใ่ นระหว่างรอการลงโทษให้จาํ คุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต ใช่หรื อไม่
เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั ในช่วงเวลาที่
บริ ษทั ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (เว้นแต่เป็ นผูซ้ ่ ึงนายทะเบียน
ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งเช่นว่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าว) ใช่หรื อไม่
เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั อื่นที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เว้นแต่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด ใช่หรื อไม่
ถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั
ประกันวินาศภัยตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ใช่หรื อไม่
เป็ นข้าราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง
พ.ศ. 2535 ใช่หรื อไม่
เป็ นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมบริ ษทั ประกันภัย เว้นแต่เป็ นกรณี ของบริ ษทั
ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ หรื อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของ
บริ ษทั ประกันภัย หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2535 ใช่หรื อไม่
เป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย ใช่หรื อไม่
เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การตาม พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์ฯ ม.144 หรื อ ม.145 หรื อเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น
ใช่หรื อไม่
เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั จํากัด ซึ่งตน
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องหรื อห้างหุน้ ส่วนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) หรื อ (9) เป็ นหุน้ ส่วนหรื อถือหุน้ อยู่ ใช่หรื อไม่
เป็ นกรรมการหรื อดํารงตําแหน่งอื่นในบริ ษทั ใด ใช่หรื อไม่
เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการของบริ ษทั ประกันวินาศภัยอื่น
บริ ษทั ตัวแทน หรื อบริ ษทั นายหน้า ใช่หรื อไม่
มีประวัติการบริ หารและผลงานในอดีตเสี ยหาย หรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทํา
ธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่น่าเชื่อถือ หรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมี หรื อเคยมีส่วน
ร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรื อไม่

2
3

4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่
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รายการลักษณะต้องห้ ามทีส่ อบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง หรื อเคยมีพฤติกรรมการทํางานที่ส่อไปในทางไม่
สุจริ ตหรื อฉ้อฉลต่อผูอ้ ื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าวของ
บุคคลอื่น ใช่หรื อไม่
เคยทําหรื อเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจใด ๆ ที่มีลกั ษณะอันเป็ นการหลอกลวงผูอ้ ื่นหรื อ
ประชาชน หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงใด ๆ หรื อการกระทําการใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสม ไม่วา่ จะชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม ใช่หรื อไม่
มีปัญหาในการชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยสถาบันการเงิน ใช่หรื อไม่
อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาํ หนดตามคําสัง่ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบ
ข้อมูลรายชื่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบ
ข้อมูลรายชื่อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม ใช่หรื อไม่
เป็ นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั จดทะเบียน ตามข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรื อไม่
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ
(กรณี เป็ นบุคคลที่ไม่มีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย หรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย) ใช่หรื อไม่

หมวดที่ 3 : การเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจทีก่ ่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ลําดับ
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2
3

4

รายการทีส่ อบถาม
เป็ นประธานกรรมการ กรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรื อหลายอย่าง ในบริ ษทั อื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริ ษทั
ที่ประกอบด้วย บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก และบริ ษทั ร่ วม หรื อกลุ่มบริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรื อไม่
เป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั ใช่หรื อไม่
ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์
ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น ใช่หรื อไม่
ไม่เป็ นบุคคลที่มีขอ้ พิพาท หรื อคดีความในศาล หรื ออนุญาโตตุลาการที่มีบริ ษทั เป็ นคู่
ความในคดี ใช่หรื อไม่

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

หมวดที่ 4 : คุณสมบัติอื่น ๆ
ลําดับ
1

2
3
4

รายการทีส่ อบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ความรู ้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์สูงในธุรกิจประกันภัย อุตสาหกรรมทางการเงิน การธนาคาร ตลาดเงิน
ตลาดทุน เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน (Financial Industry) หรื อในสาขาวิชาชีพ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
หรื อมีผลงานการบริ หารจัดการองค์กรและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ประจักษ์ ทั้งจากภาครัฐ หรื อ
ภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรื อประสบความสําเร็ จในตําแหน่ง
ระดับบริ หารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรื อไม่
มีภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ด้านบริ หารจัดการ และมุ่งมัน่ ที่จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็ จใช่หรื อไม่
สามารถทํางานให้บริ ษทั ตามหน้าที่กรรมการได้ อุทิศตนเพื่อความสําเร็ จขององค์กรและ
ประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรื อไม่
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส รวมทั้งมีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ใช่หรื อไม่

นิยามทีเ่ กี่ยวข้ อง
บริษัทย่ อย หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือหุ น้ เกินกว่า 50% ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั นั้น
บริษทั ร่ วม หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยถือหุ น้ รวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของ
จํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถือหุ น้ นั้น
ผู้มีอาํ นาจควบคุม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) การถือหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั เกินกว่า 50 % ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(2) การมีอาํ นาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
(3) การมีอาํ นาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
ลงชื่อ...........................................................ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ
(........................................................)
วันที่............................................................

