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แบบสอบถามคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตัง้เปนกรรมการ  

ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2564  

 

ขอมลูของผูท่ีไดรับการเสนอชือ่เพ่ือเลอืกตั้งเปนกรรมการ 

 

ชื่อ  (ไทย) ……………………………........……………………………………………………….……… 

(English)………………………………………………………………………………………… 

คําอธิบาย โปรดทําเครือ่งหมาย “√” ในชองคาํตอบท่ีตรงกับขอมูลของทาน 

หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทัว่ไป 

ลําดบั  รายการท่ีสอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใชหรือไม    

2.  มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณในการทํางานตามหลักเกณฑตอไปนี้ใชหรือ

ไม 

  

 -  สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเทา  และ มีประสบการณใน

การทํางานไมนอยกวา 3 ป  

  

 หรือ    

    -  สําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานไมนอย 

กวา  5 ป 

  

3.  มีความซ่ือสตัยสุจริต มีความรูความสามารถ และมีความรอบคอบในการท่ีจะบริหารงาน

ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเปนบุคคลที่

คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ใชหรือไม 

  

4.  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ   บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ   

 บริษัทท่ีเกี่ยวของ ทั้งน้ี ใหนับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ีเก่ียวของ (คูสมรส บิดา มารดา ผู

รบับุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอ่ืนตามทีก่ฎหมายกําหนด) ดวย ใช
หรือไม 

  

    

ลงชื่อ……………………………………ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
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ลําดบั  รายการที่สอบถาม  

คําตอบ  
  

  ใช  ไมใช  

5. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน 

ประจํา หรือ ไมไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี  ทนายความ หรือวิชาชีพ

ท่ีทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ แกบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  

บริษัทรวมหรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม 

  

 หรือไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือ    

 ตําแหนงที่อาจเกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ปข้ึนไป ใชหรือไม   

6.  ไมมีสวนรวมในความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัทฯในอันจะทําใหมีขอจํากัดในการ

แสดงความเหน็ท่ีเปนอิสระในฐานะกรรมการ ท้ังไมมีความสัมพันธในผลประโยชนท่ี

สําคัญเม่ือเทียบกับรายไดของบริษัทและไมมีผลประโยชนทางตรงหรือทางออม 

  

 ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม หรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปน 

  

 อิสระ ใชหรือไม   

7.  ไมเปนผูท่ีเก่ียวของ หรือ ญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ นอง ลุง ปา นา อา ปู ยาตา ยาย 

คูสมรส บุตร รวมท้ังคูสมรส ของบุตร) ของผูบริหาร หรือ  ผูถือหุนรายใหญ (บุคคลท่ี

ถือ หุนของบริษัทฯเกินรอยละ 10 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด) ของบริษัทฯ  

บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือ  บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม

ไดรบัการแตงตั้งให เปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ  หรือผูถือหุน 

รายใหญ ใชหรือไม  

  

 

หมวดที่ 2 : ลักษณะตองหามการเปนกรรมการบริษัทฯ 

คําอธิบายเพ่ิมเติม : หากมีลักษณะตองหาม ใหตอบวา “ใช” 

หากไมมีลักษณะตองหาม ใหตอบวา “ไมใช” 

ลําดบั  รายการลักษณะตองหามที่สอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย บุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย บุคคลไรความสามารถ   

 หรอืเสมือนไรความสามารถ ใชหรือไม    

 

ลงชื่อ……………………………………ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
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ลําดบั  รายการลักษณะตองหามที่สอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

2.  เคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรืออยูในระหวางรอการลงโทษใหจําคุก

ใน ความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริต ใชหรือไม 

  

    

3.  เคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานอ่ืนของรฐั    

 ฐานทุจริตตอหนาท่ี ใชหรือไม    

4.  เปนบุคคลซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็น   วา 

ไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชหรือไม 

  

    

5.  เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจาก    

 การกระทําความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย 

หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเปนการหลอกลวง 

  

 ฉอฉล หรือทุจริต ใชหรือไม   

    

6.  อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย 

  

 หลักทรัพยหรือ สญัญาซื้อขายลวงหนา หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเปนการ   

 หลอกลวง ฉอฉล หรือ ทุจริต ใชหรือไม   

    

7.  อยูระหวางระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําส่ังขององคกรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายตางประเทศ    

 ใหพัก เพิกถอน หรือ หามมิใหเปนผูบริหารของบริษัท ใชหรือไม 

 

  

8.  อยูระหวางระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหถอนรายช่ือจากระบบ 

ขอมูลรายชื่อผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบ 

  

 ขอมูลรายชื่อผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยเน่ืองจากมีลักษณะตองหาม ใชหรือ

ไม 

  

    

9.  เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามเขามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ    

 (กรณีเปนบุคคลที่ไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย หรือไมมีสัญชาติไทย) ใชหรือไม    

 

ลงชื่อ……………………………………ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
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หมวดที่ 3 :  การเปนกรรมการหรอืผูบริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธรุกิจท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

ลําดบั  รายการที่สอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยางใด    

 อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ในบริษัทอื่นไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจ หมายถึง กลุม    

 บริษัทท่ีประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม หรือ กลุมบริษัทท่ีอยูภายใต    

 อํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใชหรือไม    

2.  เปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท ใชหรือไม    

3. ไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท

ฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรอืเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด

ในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯไมวาจะทํา

เพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น ใชหรือไม 

  

4.  ไมเปนบุคคลท่ีมีขอพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการท่ีมีบริษัทฯ    

เปนคูความในคดี ใชหรือไม 

  

    

 

หมวดที่ 4 : คุณสมบัตอิืน่ๆ 

ลําดบั  รายการที่สอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผูท่ีมีทักษะ ความรู ความชํานาญ และ    

 ประสบการณสูงในอุตสาหกรรมบันเทิง และ สันทนาการ  หรือ ในสาขาวิชาชีพท่ีเปน   

 ประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร ท้ังในและตางประเทศ อยางนอย 5 ปข้ึนไป    

 หรือ มีผลงานการบริหารจัดการองคกรและมีชื่อเสียงเปนท่ีประจักษ ทั้งจากภาครัฐ    

 หรือ ภาคเอกชน ในองคกร สถาบันท้ังในและตางประเทศ หรือประสบความสําเร็จใน    

 ตําแหนงระดับบริหาร ในองคกรท่ีมีขนาดใหญ ใชหรือไม    

ลงชื่อ……………………………………ผูไดรบัการเสนอชื่อ 
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ลําดบั  รายการที่สอบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

2.  มีภาวะผูนํา และวิสัยทัศนท่ีโดดเดน กวางไกล มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถ 

ดานบริหารจัดการ และมุงมั่นท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ใชหรือไม   

  

3.  สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทฯไดอยางเพียงพอ และ อุทิศตนเพ่ือความสําเร็จ    

 ขององคกร และ ประโยชนสวนรวม ใชหรือไม    

4.  เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส รวมท้ังมีความสามารถ

ในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ใชหรือไม 

  

    

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………ผูไดรบัการเสนอชื่อ 

 


