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หลักเกณฑก์ารให้สทิธิผู้ถอืหุ้นเสนอคาํถาม วาระการประชุม 

และชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า  

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2566 

บริษัท ไทยประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน) 

-------------------------------------------------- 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนั

ของผูถื้อหุน้ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จงึไดเ้ปิดโอกาสใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็น

ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2566 รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม

เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเสนอคาํถามท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ 

โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงันี ้

 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นทีม่สีทิธิ 
 

1.1 การเสนอวาระการประชมุ หรือช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ คือ ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน

ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และถือหุน้ในบริษัทฯ 

ตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 12 เดือน 

1.2 การเสนอคาํถาม คือ ผูท่ี้ถือหุน้ในบรษัิทฯ ตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 12 เดือน 

 

2. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรับ  
 

ผูถื้อหุน้สามารถนาํเสนอคาํถาม วาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ มายงับริษัทฯ 

ไดร้ะหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 ถงึวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565 

 

3. ช่องทางทีเ่ปิดรับ  
 

3.1 ทางอีเมล ท่ี comsec@thailife.co.th 

3.2 ทางจดหมาย ถงึเลขานกุารบรษัิท ตามท่ีอยูด่งันี ้

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาํนักเลขานุการบริษัท 

เลขท่ี 123 อาคารไทยประกนัชีวิต 1 ชัน้ 8 

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 
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4. เอกสารประกอบ 
 

บรษัิทฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเสนอคาํถาม วาระการประชมุ หรอืช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการลว่งหนา้ 

นาํสง่ขอ้มลูและเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาและดาํเนินการ ดงันี ้

4.1 แบบฟอรม์การนาํเสนอคาํถาม วาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการลว่งหนา้ 

สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบ 

4.2 หลกัฐานยืนยนัการถือหุน้ในบริษัทฯ ต่อเน่ืองอย่างนอ้ย 12 เดือนจนถึงวนัท่ีนาํเสนอคาํถาม วาระการประชมุ 

หรอืช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เช่น ใบหุน้ หนงัสือรบัรองจากตวัแทนซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) 

4.3 แบบขอ้มลูของบุคคลท่ีรบัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น ประวติั

ส่วนตัว (profile) เอกสารประจาํตัว วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรการอบรม เป็นตน้ สาํหรบัการเสนอช่ือ

บคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ 

 

5. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
 

5.1 การเสนอคาํถาม และการเสนอวาระการประชมุ 

ใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวม กลั่นกรอง และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา    

ก่อนดาํเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

5.2 การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ  

ใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้วบรวม กลั่นกรอง และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามลาํดบั เพ่ือพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  

ทัง้นี ้ผูท่ี้ไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการยงัตอ้งไดร้บัอนมุติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดว้ย 

5.3 คณะกรรมการบรษัิทจะบรรจเุรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑนี์เ้ป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัขึน้ 

เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นเรื่องท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ 

(2) เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเรื่องดงักลา่ว 

(3) เป็นเรื่องท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบรษัิทฯ จะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์

(4) เป็นเรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และ

เรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ของบรษัิทฯ เวน้แต ่ขอ้เทจ็จรงิในการนาํเสนอครัง้ใหมจ่ะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจรงิ

ในขณะท่ีนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรท่ีจะ

ปฏิเสธการเสนอวาระการประชมุ 
 

              เลขานกุารบรษัิทจะแจง้ผลการพิจารณาการเสนอคาํถาม วาระการประชมุ และช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะจัดขึน้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน 

มีนาคม 2566 
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แบบฟอรม์การนาํเสนอคาํถาม วาระการประชุม  

และชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า  

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2566 

บริษัท ไทยประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน) (TLI) (“บริษัทฯ”) 

 

ขา้พเจา้ .................................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ จาํนวน .............................. หุน้ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี .......................... ถนน ....................................................... หมูบ่า้น/อาคาร ……………………...…………. 

ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ...................................... 

โทรศพัท ์....................................... โทรสาร ............................................. อีเมล (ถา้มี) ................................................ 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงคข์อนําเสนอคาํถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการ เป็นการล่วงหน้า สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2566 ดังนี ้

(ขอใหท้่านจดัทาํแบบฟอรม์นี ้พรอ้มระบขุอ้มลู แนบเอกสารประกอบ และลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น โดยแยกเป็น

สาํหรบัแตล่ะคาํถาม วาระการประชมุ หรอืบคุคลท่ีเสนอช่ือ) 
 

 

� ขอเสนอคาํถาม ดงันี ้

คาํถาม ................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………..….…………................................ 

ท่ีมา/วตัถปุระสงค/์รายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………..........…………….…….. 

………………………………………………………………………………………..….…………................................ 

พรอ้มกนันี ้ไดแ้นบเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุเรื่องท่ีเสนอขา้งตน้ (ถา้มี) จาํนวน ........... แผน่ 
  

 
 

� ขอเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

ช่ือวาระการประชมุท่ีเสนอ ..................................................................................................................................... 

วตัถปุระสงค ์ � เพ่ือรบัทราบ        � เพ่ือพิจารณา   � เพ่ืออนมุติั 

เหตผุล/ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนใ์นการพิจารณาของบรษัิทฯ ……………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………..….…………................................ 

ประโยชนท่ี์คาดวา่บรษัิทฯ จะไดร้บั ......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………..….…………................................ 

พรอ้มกนันี ้ไดแ้นบเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุเรื่องท่ีเสนอขา้งตน้ (ถา้มี) จาํนวน ........... แผน่ 
  

 
 

� ขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  พรอ้มกันนี ้ไดแ้นบแบบขอ้มูลของ

บคุคลท่ีรบัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ จาํนวน ........... แผน่ 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

 

1. ณ วนัท่ีนาํเสนอเรื่องตามแบบฟอรม์นีต้อ่บรษัิทฯ ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบติั ดงันี ้

1.1 สาํหรบัการเสนอวาระการประชมุ หรอืช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ขา้พเจา้ถือหุน้ของ

บริษัทฯ และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษัิทฯ และถือหุน้ในบรษัิทฯ ตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 12 เดือน 

1.2 สาํหรบัการเสนอคาํถาม ขา้พเจา้ถือหุน้ในบรษัิทฯ ตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 12 เดือน 

 

2. ขอ้ความขา้งตน้ เอกสารประกอบ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารแสดงตนทัง้หมดถกูตอ้ง และยินยอมให้

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูและเอกสารดงักล่าวไดต้ามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล

ของบริษัทฯ (https://www.thailife.com/PrivacyPolicy/) ซึ่งขา้พเจา้ไดร้บัทราบแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 

 

 

ลงลายมือช่ือ ................................................................. ผูถื้อหุน้ 

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

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

 

หมายเหต ุ ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบเอกสาร ดงันี ้(กรณีเป็นสาํเนาเอกสาร ขอใหผู้ถื้อหุน้รบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย) 

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือหนังสือรบัรองจากบริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2. เอกสารแสดงตน  

2.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล ใหแ้นบสาํเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูมี้อาํนาจท่ีลงนามในแบบฟอรม์ 

2.3 กรณีท่ีมีการแก้ไขคาํนาํหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือนิติบุคคล ขอให้แนบสาํเนาหลักฐานการ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วมาพรอ้มกนัดว้ย 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจาํปี 2566 

บริษัท ไทยประกนัชวีิต จาํกดั (มหาชน) (TLI) (“บริษัทฯ”) 

 

ข้อมูลทั่วไป  
 

1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย) ………………………….…………………………………………………. 

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………….………………………. 

ช่ือ - นามสกลุ (เดมิ) (ถา้มี) …………………………………………………………………………….. 
 

2. เอกสารประจาํตวั 

� บตัรประจาํตวัประชาชน 

� หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทย) 

เลขท่ี …………………………..................… ออกท่ี …………………………….........................…......…  

วนัหมดอาย ุ………………………………….. 

(โปรดแนบสาํเนาเอกสารตามท่ีระบขุา้งตน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร) 
 

3. วนั เดือน ปี เกิด   …………………………………………………….……………. 
 

4. คูส่มรส ช่ือ - นามสกลุ (ปัจจบุนั) …………………………………………………………….……. 

ช่ือ - นามสกลุ (เดมิ) (ถา้มี) ………………………………………………………….………. 
 

5. บตุร  จาํนวน ………….. คน คือ 

5.1 ช่ือ – นามสกลุ ……………………………………………………………………..…… อาย ุ………. ปี 

ท่ีทาํงาน ………….………………………………………………………………………………………. 

5.2 ช่ือ – นามสกลุ ……………………………………………………………………..…… อาย ุ………. ปี 

ท่ีทาํงาน ………….………………………………………………………………………………………. 
 

6. ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้และขอ้มลูเพ่ือการตดิตอ่ 

เลขท่ี …………………………….. หมูบ่า้น/อาคาร …………………………………………….. 

ซอย  …………………………….. ถนน  …………………………………………….. 

ตาํบล/แขวง …………………………….. อาํเภอ/เขต …………………………………………….. 

จงัหวดั …………………………….. รหสัไปรษณีย ์ …………………………………………….. 

ประเทศ …………………………….. โทรศพัท ์  …………………………………………….. 

อีเมล (ถา้ม)ี …………………………….. ขอ้มลูอ่ืน ๆ เพ่ือการตดิตอ่ …………………………………….. 
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7. การศกึษา (ตัง้แตร่ะดบัปรญิญาตร)ี 
 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิาหลกั สถาบันการศึกษา ปีที่เขา้ศึกษา – ปีที่สาํเร็จการศึกษา 

    

    

    

(โปรดแนบสาํเนาวฒุกิารศกึษาตามท่ีระบขุา้งตน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัการเสนอช่ือฯ) 
 

8. การผา่นการอบรมท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 

ช่ือหลกัสตูร     รุน่/ปีท่ีเขา้รบัการอบรม 

� DCP: Director Certification Program    ………………………. 

� DAP: Director Accreditation Program   ………………………. 

� ACP: Audit Committee Program    ………………………. 

� RCM: The Role of Chairman    ………………………. 

� FN: Finance for Non-Finance Director   ………………………. 

� อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ……………………………………………  ………………………. 

(โปรดแนบสาํเนาประกาศนียบตัรตามท่ีระบขุา้งตน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัการเสนอช่ือฯ) 
 

9. ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

ปี พ.ศ. ชื่อสถานทีท่าํงาน ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่ง 

    

    

    
 

10. การถือหุน้ในบรษัิทฯ (การถือโดยตนเอง รวมถงึคูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) ……………………. 

…………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม (โปรดทาํเครือ่งหมายในช่องเพ่ือยืนยนัการรบัทราบขอ้มลู) 
 

ขา้พเจา้ทราบวา่ในการสรรหากรรมการ บรษัิทฯ จะตอ้งพิจารณาคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขา้พเจา้จึงขอยืนยนัวา่ 

� ขา้พเจา้เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมาย 

 ว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตามขอ้มลูเบือ้งตน้ในเอกสารแนบทา้ยแบบฟอรม์นี ้
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คาํยนิยอมและคาํรับรองผู้รับการเสนอชื่อฯ  
 

(ก) ขา้พเจา้ขอรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้ะบแุละแนบมาพรอ้มกบัแบบฟอรม์นี ้

รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารดงักลา่วไมเ่ป็นเท็จ หรอืไมข่าดขอ้ความในสาระสาํคญัท่ีควรตอ้งแจง้ 
 

(ข) ขา้พเจา้ยินยอมรบัการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ และยินยอมใหบ้ริษัทฯ 

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีขา้พเจา้แจง้แก่บริษัทฯ ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนใดเก่ียวกบัขา้พเจา้ เช่น ขอ้มลูเครดิต ขอ้มูล

การขึน้ทะเบียนเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการกระทําความผิด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการสรรหาบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ และ 
 

(ค) ขา้พเจา้รบัทราบนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทฯ ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวท่ี้ 

https://www.thailife.com/PrivacyPolicy/ 

 

 

 

ลงช่ือ             ผูร้บัการเสนอช่ือฯ 

        (            ) 

วนัท่ี …………………………………………. 
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เอกสารแนบ 

คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทประกนัชีวิต 

 

คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

มาตรา 68 กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 

(1) บรรลนิุติภาวะ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3) ไมเ่คยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการหรอืองคก์าร หรอืหนว่ยงานของรฐั ฐานทจุรติตอ่หนา้ท่ี 

 

คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท ตามพระราชบญัญตัิประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

มาตรา 35 กรรมการ ผูจ้ดัการ บคุคลซึ่งมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท หรือท่ีปรกึษาของบริษัทตอ้งเป็นบคุคล

ซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ประกนัภยั และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 

(2) เคยตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหล้งโทษจาํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัย ์

(3) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบคุคลซึ่งมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทในช่วงเวลาท่ีบริษัทนัน้ถกูเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เวน้แต่เป็นผูซ้ึ่งนาย

ทะเบียนดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่เช่นวา่นัน้ในช่วงเวลาดงักลา่ว 

(4) เป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทอ่ืนท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกนัชีวิต เวน้แตจ่ะไดร้บัยกเวน้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกาํรประกาศกาํหนด 

(5) ถกูถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่มีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทตามมาตรา 54 

(6) เป็นขา้ราชการการเมืองหรอืผูด้าํรงตาํแหนง่ทางการเมือง 

(7) เป็นขา้ราชการหรอืพนกังานของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัซึ่ง

มีหนา้ท่ีเก่ียวกับการควบคมุบริษัท เวน้แต่กรณีของบริษัทท่ีเป็นรฐัวิสาหกิจ หรือไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลอืการดาํเนินงานของบรษัิท หรอืเป็นผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ตามมาตรา 54 

(8) มีประวตัิเสียหายหรือดาํเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรบัผิดชอบหรือความรอบคอบ

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนัน้จกัตอ้งมีตามวิสยัและพฤติการณ ์
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คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

 มาตรา 89/3 กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจาํกดั รวมทัง้ตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ี

มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

มาตรา 103 หา้มมิใหบ้ริษัทหลกัทรพัยต์ัง้หรือยอมใหบ้คุคลซึ่งมีลกัษณะดงัต่อไปนีเ้ป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการ 

ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลผูม้ีอาํนาจในการจดัการหรอืท่ีปรกึษาของบรษัิทหลกัทรพัย ์

(1) เป็นหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 

(2) เคยไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์กระทาํโดยทจุรติ 

(3) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบคุคลผูม้ีอาํนาจในการจดัการของสถาบนัการเงินท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาต 

เวน้แตจ่ะไดร้บัยกเวน้จากคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

(4) เป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลผูม้ีอาํนาจในการจดัการของบริษัทหลกัทรพัยอ่ื์น เวน้แต่จะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

(5) เคยถกูถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการหรอืผูจ้ดัการตามมาตรา 144 หรอืมาตรา 145 หรอื

เคยถกูถอดถอนตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายอ่ืน 

(6) เป็นขา้ราชการการเมือง 

(7) เป็นขา้ราชการซึง่มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคมุบรษัิทหลกัทรพัย ์พนกังานของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ

สาํนกังาน เวน้แต ่

(ก) เป็นกรณีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน เพ่ือเขา้ไป

ช่วยเหลอืในการดาํเนินงานของบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื 

(ข) เป็นกรณีท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมาตรา 145 

(ค) เป็นกรณีของบรษัิทหลกัทรพัยท่ี์เป็นรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

(8) -ยกเลกิ- 

(9) เป็นบุคคลซึ่งมิได้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานหรือคุณสมบัติอ่ืน ทั้งนี ้ตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

(10) มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

 

มาตรา 104 บริษัทหลกัทรพัยจ์ะแตง่ตัง้กรรมการหรอืผูจ้ดัการ หรือทาํสญัญาใหบ้คุคลอ่ืนมีอาํนาจทัง้หมดหรอื

บางสว่นในการบรหิารงานของบรษัิทหลกัทรพัยไ์ดต้อ่เมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่บคุคลตามวรรคหนึ่ง มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 103 ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. มี

อาํนาจเพิกถอนความเห็นชอบท่ีไดใ้หไ้วแ้ลว้ได ้และใหบ้ริษัทหลกัทรพัยเ์สนอช่ือบคุคลอ่ืนแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัท่ีถกูเพิกถอนความเห็นชอบ 

ใหน้าํความในมาตรา 103 มาใชบ้งัคบัแก่บคุคลซึง่บรษัิทหลกัทรพัยท์าํสญัญาใหม้ีอาํนาจทัง้หมดหรอืบางสว่นใน

การบรหิารงานของบรษัิทหลกัทรพัยน์ัน้ ตลอดจนผูซ้ึง่ปฏิบตัิงานใหแ้ก่บคุคลนัน้ดว้ย โดยอนโุลม 

  



หนา้ 6 จาก 6 

คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท ตามประกาศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรือ่ง การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

ประกนัชีวิต พ.ศ. 2562 

2. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เรื่อง กาํหนดกรณีท่ีถือว่า

กรรมการ ผูจ้ดัการ บคุคลซึ่งมีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทประกนัชีวิต หรือท่ีปรกึษาของบริษัทประกนัชีวิต มี

ประวตัิเสียหายหรือดาํเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความรบัผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนัน้จกัตอ้งมีตามวิสยัและพฤติการณ ์พ.ศ. 2556 

3. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทลธ. 8/2557 เรือ่ง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับคุลากรในธุรกิจตลาดทนุ 

4. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ. 3/2560 เรือ่ง การกาํหนดลกัษณะขาดความ

นา่ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

5. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม ่

6. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กลต.กธ.(ว)15/2562 เรือ่ง แนวปฏิบตัิ

เก่ียวกับบทบาทและความคาดหวังในการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
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