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แบบสอบถามคณุสมบติัของผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ชื่อผูไ้ดร้บัการเสนอ (ไทย) ............................................................................................................................. 

                     (องักฤษ) ............................................................................................................................. 

โปรดท าเครือ่งหมาย “X” ในช่องค าตอบทีต่รงกบัขอ้มลูของท่าน 
หมวดท่ี 1 คณุสมบติัทัว่ไป 

ล าดบั รายการทีส่อบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะแลว้ ใชห่รอืไม่   

2. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทในเครอื 
บรษิัทร่วม หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวขอ้ง (คู่สมรส 
บดิา มารดา ผูร้บับุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิตบิุคคลอืน่ตามทีก่ฎหมายก าหนด)  ดว้ย 
ใช่หรอืไม่ 

  

3. ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นวชิาชพีผูส้อบบญัช ีทนายความ หรอืวชิาชพีทีท่ าใหม้ขีอ้จ ากดั
ในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ แก่บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืไม่เป็นผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัท บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วม หรอืไม่เป็นบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรอืต าแหน่งที่อาจเกดิความขดัแย้งดงักล่าวแลว้ เป็น
เวลา 1 ปีขึน้ไป ใช่หรอืไม่ 

  

4. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท ในลกัษณะที่เป็นการจ ากัดความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ต าแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจ านวนเงนิหรือมีมูลค่าที่มีนัยส าคญัเป็นสดัส่วนกบั
รายได้บรษิทั และไม่มผีลประโยชน์ หรอืส่วนได้เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในดา้น
การเงนิ และการบรหิารงานของบรษิัท บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วม หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะทีจ่ะท าใหข้าดความเป็นอสิระ ใช่หรอืไม่ 

  

5. ไม่เป็นญาตสินิท (บดิา มารดา พี ่น้อง คูส่มรส บุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร) กบัผูบ้รหิารระดบัสงู 
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลทีถ่อืหุน้ของบรษิทัเกนิรอ้ยละ 5 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ของ
บรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไม่ได้
รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่
หรอืไม่ 
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หมวดท่ี 2 ลกัษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

ล าดบั รายการลกัษณะตอ้งหา้มทีส่อบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรพัย์ บุคคลไร้ความสามารถ 
หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ ใช่หรอืไม่ 

  

2. เคยได้รบัโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรอือยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จ าคุกใน
ความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีก่ระท าโดยทุจรติ ใช่หรอืไม่ 

  

3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์กร หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั ฐาน
ทุจรติต่อหน้าที ่ใช่หรอืไม่ 

  

4. เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้จ ัดการตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัย์ฯ ม.144 หรอื ม.145 หรอืเคยถูกถอดถอนตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายอื่น ใช่
หรอืไม่ 

  

5. เป็นขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอื
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ใช่หรอืไม่ 

  

6. เป็นผูจ้ดัการ หรอืบุคคลผูม้อี านาจในการจดัการของหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัจ ากดั ซึง่ตนหรอื
ผู้เกี่ยวข้องหรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
เป็นหุน้สว่นหรอืถอืหุน้อยู่ ใช่หรอืไม่ 

  

7. มปีระวตัิการบรหิารและผลงานในอดีตเสยีหาย หรอืเคยมพีฤติกรรมที่แสดงถึงวธิีการท า
ธุรกจิที่ไม่เป็นธรรมหรอืไม่น่าเชื่อถือ หรอืการเอาเปรยีบผู้ลงทุน หรอืมหีรอืเคยมสี่วนร่วม
หรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรอืไม่ 

  

8. เคยท าหรอืเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิใดๆ ที่มลีกัษณะอันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น หรอื
ประชาชนหรอืก่อให้เกดิความเสยีหายรา้ยแรงใดๆ หรอืการกระท าการใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่กต็าม ใช่หรอืไม่ 

  

9. มปัีญหาในการช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิ ใช่หรอืไม่   

10. เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่
สมควรเป็นผูบ้รหิารตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใช่หรอืไม่ 

  

11. อยู่ระหว่างตอ้งหา้มมใิหเ้ป็นหรอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ บุคคลผูม้อี านาจในการ
จดัการ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทัจดทะเบยีน ใชห่รอืไม่ 

  

12. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดอีาญาโดยหน่วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายใน
ความผดิเกี่ยวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรอืการบรหิารงานทีม่ลีกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ ใช่หรอืไม่ 

  

13. มหีรอืเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรอืปกปิด
ขอ้ความจรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีค่วรบอกใหแ้จง้ในเอกสารใดๆ ทีต่อ้งเปิดเผยต่อประชาชน
หรอืต้องยื่นต่อส านักงานหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืต่อองค์กรที่มีอ านาจก ากบัดูแล
สถาบนัการเงนิ หรอืม ีหรอืเคยมสีว่นร่วม หรอืสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอื่น ใช่
หรอืไม่ 
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ล าดบั รายการลกัษณะตอ้งหา้มทีส่อบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

14. เป็นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ตาม
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใช่หรอืไม่ 

  

15. เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะต้องหา้มเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเขา้เมอืงฯ (กรณี
เป็นบุคคลทีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย หรอืไมม่สีญัชาตไิทย) ใช่หรอืไม่ 

  

 
หมวดท่ี 3 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทัอ่ืน และการประกอบธรุกิจท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ล าดบั รายการลกัษณะตอ้งหา้มทีส่อบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

1. เป็นประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่ เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที ่
ประกอบดว้ย บรษิทัแม ่บรษิทัลูก และบรษิทัร่วม หรอืกลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้อ านาจควบคมุกจิการ
ของบุคคลเดยีวกนั) ใช่หรอืไม่ 

  

2. เป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 3 บรษิทั ใช่หรอืไม่   

3. ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัทหรอืเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของธนาคาร ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผูอ้ื่น ใช่หรอืไม่ 

  

4. เป็นบุคคลทีม่ขีอ้พพิาท หรอืคดคีวามในศาล หรอือนุญาโตตุลาการทีม่ีบรษิทัเป็นคู่ความใน
คด ีใช่หรอืไม่ 

  

 
หมวดท่ี 4 คณุสมบติัอ่ืนๆ 

ล าดบั รายการลกัษณะตอ้งหา้มทีส่อบถาม ค าตอบ 
  ใช ่ ไม่ใช ่

1. มภีาวะผู้น า และวสิยัทศัน์ทีโ่ดดเด่น กวา้งไกล มคีวามคดิสรา้งสรรค์ มคีวามสามารถ ดา้น
บรหิารจดัการ และมุ่งมัน่ทีจ่ะน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ ใช่หรอืไม่ 

  

2. สามารถท างานให้บรษิัทได้เต็มเวลา อุทิศตนเพื่อความส าเรจ็ขององค์กร และประโยชน์
สว่นรวม ใช่หรอืไม่ 

  

3. เป็นผู้มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิารท างานทีโ่ปร่งใส รวมทัง้มคีวามสามารถในการ
แสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ ใช่หรอืไม่ 
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