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บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

 

หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เปน็กรรมการส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าป ี2565 ล่วงหนา้ 

 

 

วตัถปุระสงค ์

เพ่ือเปน็การส่งเสรมิการก ากับดูแลกิจการที่ดี และค านึงถงึความส าคัญของผู้ถือหุ้น บรษัิทฯ จึงมีนโยบายให้ผูถ้ือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกตัง้เปน็กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

 

หลกัเกณฑ ์

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบคุคลเพ่ือการสรรหาและเลือกตั้งเปน็กรรมการ 

ผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบรษัิทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรอืหลาย

รายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อย

กวา่ 12 เดือน และถือหุ้นต่อเน่ืองจนถึงวนัท าการสุดท้ายของป ี

 

2.  การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือการเลือกตัง้เปน็กรรมการ 

 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์น้ี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเปน็

กรรมการได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มเสนอชือ่บคุคลเพื่อเลือกตัง้เปน็กรรมการส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบฟอร์ม

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565” และ “แบบสอบถามคุณสมบัตขิองผูไ้ด้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565”  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งน้ี       

ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญ       

ผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการ

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 และแบบสอบถามคุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือก 
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ตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสาร

ประกอบเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ส่งถึงบรษัิทฯ ภายในวันที่          

30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ดังน้ี 

 

 
 

          ฝา่ยเลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ  ถนนประเสรฐิมนกูจิ 

แขวงเสนานคิม เขตจตจุกัร 

กรุงเทพฯ  10900 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” และลงชื่อไว้เป็น

หลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเปน็ชุดเดียวกัน 

 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

 

4. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรอืเสนอมาไม่ทัน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรอืไม่สามารถติดต่อได้ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่น ารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้น

เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

 

5. คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และบรษัิทฯ จะแจ้งผล

การพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรษัิทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยบุคคลที่ผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าป ี2565 ต่อไป 
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1.   ขอ้มลูทัว่ไปของผูถ้อืหุน้ 

ชือ่ (นาย,นาง,นางสาว,บรษัิท,อืน่ๆ / นามสกลุ) :  ____________________________________________________ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั / ทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ได ้: 

เลขที ่___________________________ หมู่บา้น / อาคาร _____________________________________________ 

หมู่ที ่___________________________ ตรอก / ซอย _________________________________________________ 

ถนน ___________________________ ต าบล / แขวง ________________________________________________ 

อ าเภอ / เขต _____________________จังหวดั _____________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์ ____________________ประเทศ ____________________________________________________ 

โทรศัพท ์_______________________ โทรสาร _____________________________________________________ 

อีเมล ________________________________________ 

ที่อยูใ่นต่างประเทศ :  (กรณีบคุคลที่มิได้มีสัญชาตไิทยให้ระบุที่อยูท่ี่ติดต่อไดใ้นตา่งประเทศ) 

____________________________________________________________________________________________ 

2.  จ านวนหุน้ทีถ่อืครอง : __________________________________________________________________________ 

3.  รายชือ่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่เพือ่พจิารณาเขา้รับการเลอืกตัง้เปน็กรรมการ : 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

4.  เอกสารหลกัฐานทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบฟอร์มเสนอชือ่บคุคลฯ 

4.1 หลักฐานการถือหุ้นที่แสดงได้วา่จ านวนหุ้น และระยะเวลาการถือครองหุ้น เปน็ไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบรษัิทหลักทรัพย์ หรอืหลักฐานอ่ืนจากบรษัิท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรอืผู้รับฝากทรัพย์สิน หรอืส าเนาใบหุ้น

ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น  [  ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น 

 

 

แบบฟอร์มเสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
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4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบ

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน  [  ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน 

 

5.  ค ารับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บรษัิทฯ เปิดเผย

ข้อมูลหรอืเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 

 

 

ลงชื่อ ___________________________ ผูถ้ือหุ้น 

                  (___________________________) 

วนัที่ _____________________________ 
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1.ขอ้มลูทัว่ไปของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ 

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ___________________________________________ (ชื่อสกุลเดิม ___________________) 

                      (ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________ 

(2) วนั/เดือน/ปเีกิด  ____________________________________อายุ _____________ป ี 

(3) สัญชาติ  ___________________________________________________________ 

(4) สุขภาพ   [  ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าทีก่รรมการได้  

[  ] ไม่แข็งแรงพอทีจ่ะปฏิบัตหิน้าที่กรรมการได้ 

                         (โปรดแนบใบรับรองแพทยย์้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) 

(5) คู่สมรสชื่อ _____________________________________________________ (ชื่อสกุลเดิม ___________________) 

(6) บุตร ________ คน คือ 

ชื่อ ______________________________________อายุ ___ป ีที่ท างาน __________________________________ 

ชื่อ ______________________________________อายุ ___ป ีที่ท างาน __________________________________ 

ชื่อ ______________________________________อายุ ___ป ีที่ท างาน __________________________________ 

ชื่อ ______________________________________อายุ ___ป ีที่ท างาน __________________________________ 

 

2. ทีอ่ยูป่จัจบุนั 

(1)  ที่อยู่สถานประกอบธุรกจิ   

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  

___________________________________________________________________________________________ 

เลขที่ ______ ตรอก/ซอย _____________ถนน ____________________ต าบล/แขวง ______________________

อ าเภอ/เขต ___________________จังหวดั ________________________โทรศัพท ์_____________________ 

(2) ที่อยู่สถานที่พ านักอาศัย  

เลขที่ ______ ตรอก/ซอย _____________ถนน ____________________ต าบล/แขวง ______________________

อ าเภอ/เขต ___________________จังหวดั ________________________โทรศัพท ์_____________________ 

 

แบบฟอร์มขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

 
ส าหรับติดรูปสี

ขนาด 2 นิ้ว 

รูปถา่ยไม่นานเกนิ  

6 เดือน 
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(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ทีต่ิดต่อได้ในต่างประเทศ) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. คณุสมบตัติามวชิาชพี 

(1) คุณวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศกึษา) 

                   ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา                ชื่อคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก       ปทีี่ส าเร็จ 

______________________________________      ____________________________  _____________    

______________________________________      ____________________________  _____________    

______________________________________      ____________________________  _____________    

 

(2) หลักสูตรการฝกึอบรมหรอืสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเปน็กรรมการบรษัิท 

                           ชื่อหลักสูตร                                       ผูจ้ดัหลักสูตร                  ปทีี่เข้าร่วม 

______________________________________      ____________________________  _____________    

______________________________________      ____________________________  _____________    

______________________________________      ____________________________  _____________    

 

4. คณุสมบตัติามแบบสอบถามของบรษัิทฯ 

[  ]  ได้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผูไ้ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปน็กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น

ประจ าป ี2565 และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มข้อมูลบคุคลฯ น้ี 

 

5. ประสบการณท์ างาน 5 ปยีอ้นหลงัจนถงึปจัจบุนั 

          ป ีพ.ศ.                         ชื่อสถานทีท่ างาน                           ประเภทธุรกิจ                         ต าแหน่ง 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 

   ______________   ______________________________   _____________________   ________________________ 
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6. การถอืครองหลกัทรัพย ์

(1) การถือหุ้นใน บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ _____________________________  (วนัทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ) 

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญ จ านวน  ______________________ หุ้น 

คู่สมรสถือหุ้นสามัญ จ านวน  ______________________ หุ้น 

บุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ ___________________________ ถือหุ้นสามัญ จ านวน  _____________ หุ้น 

                    (2) ชื่อ ___________________________ ถือหุ้นสามัญ จ านวน  _____________ หุ้น 

(2) การถือใบส าคัญแสดงสิทธใิน บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ _________________  (วนัที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

ข้าพเจ้าถือใบส าคัญแสดงสิทธ ิจ านวน  ______________________ หน่วย 

คู่สมรสถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  ______________________ หน่วย 

บุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____________________ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  __________ หน่วย 

                    (2) ชื่อ _____________________ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน ___________ หน่วย 

(3) การถือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้น บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ __________  (วนัที่ได้รับการเสนอชื่อ) 

ข้าพเจ้าถือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ จ านวน  ______________________ สัญญา 

คู่สมรสถือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ จ านวน  ______________________ สัญญา 

บุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____________________ ถือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ จ านวน  __________ สัญญา 

                    (2) ชื่อ _____________________ ถือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ จ านวน ___________ สัญญา 

 

7. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณท์ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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8.  ค ารับรอง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/____________ )  _____________________________________     ตกลงให้เสนอชื่อ

และข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และขอ

รับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นน้ี ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจรงิ           

ทุกประการ และยินยอมให้บรษัิทฯ เปดิเผยข้อมูล หรอืเอกสารประกอบดังกล่าวได้ 

 

 

 

ลงชื่อ _____________________________  บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

             (____________________________ ) 

วนัที่  ______________________________ 
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ชื่อ-นามสกุล  ________________________________________________________________________________        

 

ค าอธิบาย  โปรดท าเคร ื่องหมาย  “√”  ในชอ่งค าตอบทีต่รงกับข้อมลูของท่าน 

หมวดที ่1 : คุณสมบัตทิั่วไป 

ล าดบั  รายการที่สอบถาม  
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่ 

1 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะใช่หรอืไม่    

2 มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างานตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ีใช่หรอืไม่   

 -  ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปรญิญาตรข้ึีนไปหรอืเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกวา่ 3 ปี หรอื   

 
   -  ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดับปรญิญาตร ีและมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

  

3 มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบรหิารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญใช่หรอืไม่ 

  

4 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบรษัิทฯ   บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบรษัิทที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ให้นับ

รวมถึงหุน้ที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอ่ืนตามที่

กฎหมายก าหนด) ด้วยใช่หรอืไม่ 

  

5 ไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรอืไม่ได้เป็นผู้ให้บรกิารด้าน

วชิาชีพผู้สอบบัญชี  ทนายความ หรอืวชิาชีพที่ท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ แก่บรษัิทฯ  บรษัิทใน

เครอื บรษัิทร่วม หรอืไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องพ้นจากสถานะหรอืต าแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป ใช่

หรอืไม่  

  

6 ไม่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ ในอันจะท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะ

กรรมการ ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ในผลประโยชน์ที่ส าคัญเม่ือเทียบกับรายได้ของบรษัิทฯ และไม่มีผลประโยชน์ทางตรง

หรอืทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบรหิารงานของบรษัิทฯ  บรษัิทในเครอื  บรษัิทร่วม หรอืบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระใช่หรอืไม่ 

  

7 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรอืญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย คูสมรส บุตร รวมทั้งคูสมรส ของ

บุตร) ของผู้บรหิาร หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือหุ้นของบรษัิทฯ เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 

ของบรษัิทฯ  บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น

ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่หรอืไม่ 

  

 

แบบสอบถามคุณสมบัตขิองผูไ้ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เปน็กรรมการส าหรับการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าป ี2565 
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หมวดที ่2 : ลักษณะต้องห้ามการเปน็กรรมการบรษัิท 

ล าดบั  รายการที่สอบถาม  
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่ 

1 เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรอืเสมือนไร้ความสามารถ   

ใช่หรอืไม่ 

  

2 เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรอือยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า

โดยทุจรติคอร์รัปช่ัน ใช่หรอืไม่ 

  

3 เคยถูกลงโทษไล่ออก หรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การหรอืหน่วยงานอ่ืนของรัฐฐานทุจรติคอร์รัปช่ันต่อหน้าที่     

ใช่หรอืไม่  

  

4 เป็นบุคคลซึ่งมีช่ืออยู่ ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บรหิารตาม

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่หรอืไม่ 

  

5 เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด หรอืเคยถูกเปรยีบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ

กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรอืสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืการบรหิารงานที่มีลักษณะเป็น

การหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ ใช่หรอืไม่ 

  

6 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอัน

ไมเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรอื สัญญาซื้อขายลวงหน้า หรอืการบรหิารงานที่มีลักษณะเป็นการ

หลอกลวง ฉ้อฉล หรอืทุจรติ ใช่หรอืไม่ 

  

7 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าส่ังขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ให้พัก เพิกถอน หรอืห้ามมิให้

เป็นผู้บรหิารของบรษัิท ใช่หรอืไม่ 

  

8 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายช่ือจากระบบข้อมูลรายช่ือผู้บรหิารของบรษัิท

ที่ออกหลักทรัพย์ หรอืปฏิเสธการแสดงรายช่ือในระบบข้อมูลรายช่ือผู้บรหิารของบรษัิทที่ออกหลักทรัพย์เน่ืองจาก         

มีลักษณะต้องห้าม ใช่หรอืไม่ 

  

9 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ใน

ประเทศไทย หรอืไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรอืไม่ 
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หมวดที ่3 : การเปน็กรรมการหรอืผู้บรหิารในบรษัิทอืน่ และการประกอบธรุกจิที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ล าดบั  รายการที่สอบถาม  
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่ 

1 เป็นประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร หรอื กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างในบรษัิทอ่ืน

ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบรษัิทที่ประกอบด้วย บรษัิทแม่ บรษัิทลูก และบรษัิทร่วม หรอืกลุม่บรษัิท

ที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรอืไม่ 

  

2 เป็นกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บรษัิท ใช่หรอืไม่   

3 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิทฯ หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

สามัญ หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอ่ืนที่

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษัิทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอื   

ประโยชน์ผู้อ่ืน ใช่หรอืไม่ 

  

4 ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรอืคดีความในศาล หรอือนุญาโตตุลาการที่มีบรษัิทฯ เป็นคูค่วามในคดี ใช่หรอืไม่   

 

หมวดที ่4 : คุณสมบัตอิื่นๆ 

ล าดบั  รายการที่สอบถาม  
ค าตอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่ 

1 มีภาวะผู้น า และวสิัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบรหิารจัดการ และมุ่งม่ันที่จะ

น าพาบรษัิทฯ ไปสู่ความส าเร็จใช่หรอืไม่   

  

2 สามารถอุทิศเวลาให้บรษัิทฯ ได้อย่างเพียงพอ และอุทิศตนเพื่อความส าเร็จขององค์กร และประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรอืไม่   

3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรม ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีประวัติการท างานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระใช่หรอืไม่  

  

 

 

 

ลงชื่อ ___________________________ ผูไ้ด้รับการเสนอชื่อ 

                  (___________________________) 

วนัที่ _____________________________ 

 


