แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
ชื่อผูไ้ ด้รบั การเสนอ (ไทย) .............................................................................................................................
(อังกฤษ) .............................................................................................................................
โปรดทาเครื่องหมาย “X” ในช่องคาตอบทีต่ รงกับข้อมูลของท่าน
หมวดที่ 1 คุณสมบัติทวไป
ั่
ลาดับ

คาตอบ

รายการทีส่ อบถาม
ใช่

1.
2.

3.

4.

5.

ไม่ใช่

เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะแล้ว ใช่หรือไม่
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ในเครือ
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ท่เี กี่ ยวข้อง (คู่สมรส
บิดา มารดา ผูร้ บั บุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิตบิ ุคคลอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด) ด้วย
ใช่หรือไม่
ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริการด้านวิชาชีพผูส้ อบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพทีท่ าให้มขี อ้ จากัด
ในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ แก่บริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือไม่เป็ นผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตาแหน่ งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว เป็ น
เวลา 1 ปี ขน้ึ ไป ใช่หรือไม่
ไม่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ในลักษณะที่เป็ นการจากัดความเป็ น อิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตาแหน่ งกรรมการ ซึ่งมีจานวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสาคัญ เป็ นสัดส่วนกับ
รายได้บริษทั และไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้ เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้าน
การเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะทีจ่ ะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ ใช่หรือไม่
ไม่เป็ นญาติสนิท (บิดา มารดา พี ่ น้อง คู่สมรส บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร) กับผูบ้ ริหารระดับสูง
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั เกินร้อยละ 5 ของหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด) ของ
บริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้
รับ การแต่ งตัง้ ให้เป็ น ตัวแทนเพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ข องกรรมการ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ใช่
หรือไม่
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หมวดที่ 2 ลักษณะต้องห้ามการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ลาดับ

คาตอบ

รายการลักษณะต้องห้ามทีส่ อบถาม
ใช่

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

ไม่ใช่

เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่
เคยได้รบั โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด หรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จาคุกใน
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทาโดยทุจริต ใช่หรือไม่
เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่
เคยถู ก ถอดถอนจากการเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือ ผู้ จ ัด การตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ม.144 หรือ ม.145 หรือเคยถูกถอดถอนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ใช่
หรือไม่
เป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือ
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ใช่หรือไม่
เป็ นผูจ้ ดั การ หรือบุคคลผูม้ อี านาจในการจัดการของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั จากัด ซึง่ ตนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือห้างหุ้นส่วนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพ ย์ฯ ม.258 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)
เป็ นหุน้ ส่วนหรือถือหุน้ อยู่ ใช่หรือไม่
มีประวัติการบริหารและผลงานในอดีตเสียหาย หรือเคยมีพ ฤติกรรมที่แสดงถึงวิธีการทา
ธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่หรือไม่
เคยทาหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจใดๆ ที่มลี กั ษณะอั นเป็ นการหลอกลวงผู้อ่นื หรือ
ประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงใดๆ หรือการกระทาการใดๆ ทีไ่ ม่เหมาะสม
ไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่กต็ าม ใช่หรือไม่
มีปัญหาในการชาระเงินต้นหรือดอกเบีย้ กับสถาบันการเงิน ใช่หรือไม่
เป็ น บุคคลซึ่งมีช่อื อยู่ในบัญ ชีร ายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยเห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผูบ้ ริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรือไม่
อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็ นหรือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ อี านาจในการ
จัดการ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั จดทะเบียน ใช่หรือไม่
อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมายใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่
มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิ ด
ข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคัญทีค่ วรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชน
หรือต้องยื่นต่อสานักงานหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแล
สถาบันการเงิน หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น ใช่
หรือไม่
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ลาดับ

คาตอบ

รายการลักษณะต้องห้ามทีส่ อบถาม
ใช่

14.
15.

ไม่ใช่

เป็ นบุ ค คลที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เห็ น ว่ า ไม่ สมควรเป็ นผู้บ ริห ารบริษั ท จดทะเบีย น ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่
เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณี
เป็นบุคคลทีไ่ ม่มถี นิ ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย หรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย) ใช่หรือไม่

หมวดที่ 3 การเป็ นกรรมการหรือผู้บริ หารในบริ ษทั อื่น และการประกอบธุรกิ จที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ลาดับ

คาตอบ

รายการลักษณะต้องห้ามทีส่ อบถาม
ใช่

1.

ไม่ใช่

เป็ นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ หลายอย่ า ง ในบริษั ท อื่ น ไม่ เ กิ น 3 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ (กลุ่ ม ธุ ร กิ จ หมายถึ ง กลุ่ ม บริษั ท ที ่
ประกอบด้วย บริษทั แม่ บริษทั ลูก และบริษทั ร่วม หรือกลุ่มบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการ
ของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่

2.
3.

4.

เป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษทั ใช่หรือไม่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด
หรือ เป็ น กรรมการของบริษัท เอกชน หรือ บริษัท อื่น ที่ป ระกอบกิจ การอัน มีสภาพอย่ า ง
เดีย วกัน และเป็ น การแข่ง ขัน กับ กิจ การของธนาคาร ไม่ ว่ าจะท าเพื่อ ประโยชน์ ต นหรือ
ประโยชน์ผอู้ ่นื ใช่หรือไม่
เป็ นบุคคลทีม่ ขี อ้ พิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุ ญาโตตุลาการทีม่ ีบริษทั เป็ นคู่ความใน
คดี ใช่หรือไม่

หมวดที่ 4 คุณสมบัติอื่นๆ
ลาดับ

รายการลักษณะต้องห้ามทีส่ อบถาม

1.

มีภาวะผู้นา และวิสยั ทัศน์ทโ่ี ดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ ด้าน
บริหารจัดการ และมุ่งมั ่นทีจ่ ะนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ ใช่หรือไม่
สามารถท างานให้บ ริษัท ได้เต็มเวลา อุทิศตนเพื่อความสาเร็จขององค์กร และประโยชน์
ส่วนรวม ใช่หรือไม่
เป็ นผู้มคี ุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส รวมทัง้ มีความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ใช่หรือไม่

2.
3.

คาตอบ
ใช่
ไม่ใช่
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