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แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 

 

ชื่อผู้ได้รับการเสนอ (ไทย) ............................................................................................................................. 

                     (อังกฤษ) ............................................................................................................................. 

โปรดท าเครื่องหมาย “X” ในช่องค าตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
หมวดที่ 1 คุณสมบัติทั่วไป 
ล าดับ รายการที่สอบถาม ค าตอบ 

  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะแล้ว ใชห่รือไม ่   

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถงึหุ้นที่ถืออยูโ่ดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส 
บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายก าหนด) ด้วย 
ใชห่รือไม ่

  

3. ไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือไม่ได้เป็นผูใ้หบ้ริการด้านวิชาชีพผู้สอบบญัชี ทนายความ หรอืวิชาชพีที่ท าใหม้ขี้อจ ากัด
ในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษทั บริษัทในเครือ บริษทัร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิัท บรษิัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชนแ์ละต้องพ้นจากสถานะหรือต าแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็น
เวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม ่

  

4. ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบริษัท ในลักษณะที่เป็นการจ ากดัความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจ านวนเงินหรือมีมูลค่าทีม่ีนยัส าคัญเป็นสัดส่วนกับ
รายได้บริษัท และไมม่ีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงิน และการบริหารงานของบริษัท บรษิัทในเครือ บรษิัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ ใชห่รือไม่ 

  

5. ไม่เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา พ่ี น้อง คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหารระดับสูง 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของ
บริษัท บรษิัทในเครือ บรษิัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และไมไ่ด้
รับการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่
หรือไม ่
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หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ล าดับ รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม ค าตอบ 

  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรพัย์ บุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใชห่รือไม ่

  

2. เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษใหจ้ าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรพัย์ที่กระท าโดยทจุริต ใชห่รือไม่ 

  

3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ ใช่หรือไม ่

  

4. เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ัดการตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยฯ์ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมายอื่น ใช่
หรือไม ่

  

5. เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ใช่หรือไม ่

  

6. เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ซึ่งตนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นอยู่ ใช่หรอืไม ่

  

7. มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมพีฤติกรรมที่แสดงถงึวธิีการท า
ธุรกิจทีไ่ม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชือ่ถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมหีรือเคยมีส่วนรว่ม
หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอื่น ใชห่รือไม ่

  

8. เคยท าหรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะอันเปน็การหลอกลวงผู้อื่น หรือ
ประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ หรือการกระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใช่หรือไม่ 

  

9. มีปัญหาในการช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่   

10. เป็นบุคคลซ่ึงมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบุคคลทีต่ลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเห็นว่าไม่
สมควรเป็นผู้บรหิารตามข้อบังคบัตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ใช่หรือไม่ 

  

11. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผูจ้ัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของบริษัทจดทะเบียน ใชห่รือไม ่

  

12. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหนว่ยงานทีม่ีอ านาจตามกฎหมายใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพยห์รือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต ใชห่รือไม่ 

  

13. มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกใหแ้จ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน
หรือต้องยื่นต่อส านักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแล
สถาบันการเงิน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน ใช่
หรือไม ่
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ล าดับ รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

14. เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ริหารบรษิัทจดทะเบียน ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ์ ใชห่รือไม ่

  

15. เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณี
เป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม ่

  

 
หมวดที่ 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
ล าดับ รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม ค าตอบ 

  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอย่าง ในบรษิัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกจิ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่
ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรือกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการ
ของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม ่

  

2. เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่   

3. ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไมจ่ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่ง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกบักิจการของธนาคาร ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน ใช่หรือไม ่

  

4. เป็นบุคคลที่มขี้อพิพาท หรือคดคีวามในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษทัเป็นคู่ความใน
คดี ใชห่รือไม ่

  

 
หมวดที่ 4 คุณสมบัติอื่นๆ 
ล าดับ รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม ค าตอบ 

  ใช ่ ไม่ใช ่

1. มีภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์ทีโ่ดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ ด้าน
บริหารจัดการ และมุ่งมั่นทีจ่ะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ใช่หรอืไม่ 

  

2. สามารถท างานให้บรษิัทได้เตม็เวลา อุทิศตนเพื่อความส าเร็จขององค์กร และประโยชน์
ส่วนรวม ใชห่รือไม ่

  

3. เป็นผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรม มีประวัติการท างานทีโ่ปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใชห่รือไม ่
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