แบบสอบถามคุณสมบัตขิ องผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ

(ไทย) ……………………………........……………………………………………………….………
(English)………………………………………………………………………………………….……

คําอธิบาย โปรดทําเครื่ องหมาย “√” ในช่ องคําตอบที่ตรงกับข้ อมูลของท่ าน
หมวดที่ 1 : คุณสมบัตทิ ่ วั ไป
ลําดับ

รายการที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรื อไม่
2. มีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทํางานตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้ใช่หรื อไม่
- สําเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า และ มีประสบการณ์ในการทํางาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรื อ
- สําเร็ จการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหาร
งานตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิงาน และเป็ น
บุคคลที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นสําคัญ ใช่หรื อไม่
4. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัทฯ บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วม หรื อ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ีเ่ กี ย่ ว
ข้อง(คูส่ มรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบคุ คลอื่นตามที่กฎหมาย กําหนด)
ด้ วย ใช่หรื อไม่
5. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจํา หรื อ ไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรื อวิชาชีพที่ทํา
ให้ มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ แก่บริษัทฯ บริษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม
หรื อไม่เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อไม่เป็ น
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และต้ องพ้ นจากสถานะหรื อตําแหน่งที่อาจ
เกิดความขัดแย้ งดังกล่าวแล้ วเป็ นเวลา 1 ปี ขึ ้นไป ใช่หรื อไม่
ลงชื่อ……………………………………ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
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คําตอบ
ลําดับ

รายการที่สอบถาม
ใช่

ไม่ ใช่

6. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการจํากัดความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตําแหน่งกรรมการ ซึง่ มีจํานวนเงินหรื อมีมลู ค่าที่มีนยั สําคัญเป็ นสัด
ส่วนกับรายได้ บริษัทฯ และไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสีย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทาง
อ้ อม ทังในด้
้ านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครื อ บริษัทร่ วม
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ ขาดความเป็ น
อิสระ ใช่หรื อไม่
7. ไม่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ญาติ สนิ ท (บิดา มารดา พี่ น้ อง ลุง ป้า น้ า อา ปู่ ย่าตา ยาย คูส่ มรส บุตร
รวมทังคู
้ ส่ มรส ของบุตร) ของผู้บริ หาร หรื อ ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ (บุคคลที่ถือ หุ้นของบริ ษัทฯเกินร้ อย
ละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
ของบริษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อ บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรื อไม่
หมวดที่ 2 : ลักษณะต้ องห้ ามการเป็ นกรรมการบริษัทฯ
คําอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลกั ษณะต้ องห้ าม ให้ ตอบว่า “ใช่”
หากไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ให้ ตอบว่า “ไม่ใช่”

ลําดับ

รายการลักษณะต้ องห้ ามที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย บุคคลที่ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ บุคคลไร้ ความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ใช่หรื อไม่
2. เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ หรื ออยูใ่ นระหว่างรอการลงโทษให้ จําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริต ใช่หรื อไม่
3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้ าที่ ใช่หรื อไม่

ลงชื่อ……………………………………ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
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ลําดับ

รายการลักษณะต้ องห้ ามที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

4. เป็ นบุคคลซึง่ มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่
สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่หรื อไม
5. เคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทําความผิด หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื่องจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล
หรื อทุจริต ใช่หรื อไม่
6. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อ
ทุจริ ต ใช่หรื อไม่
7. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กําหนดตามคําสัง่ ขององค์กรที่มีอํานาจตามกฎหมายต่าง
ประเทศให้ พกั เพิกถอน หรื อ ห้ ามมิให้ เป็ นผู้บริหารของบริษัท ใช่หรื อไม่
8. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กําหนดตามคําสัง่ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ถอนรายชื่อจากระบบ
ข้ อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบ
ข้ อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลกั ษณะต้ องห้ าม ใช่หรื อไม่
9. เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามเข้ ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้ าเมืองฯ
(กรณีเป็ นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย หรื อไม่มีสญ
ั ชาติไทย) ใช่หรื อไม่

ลงชื่อ……………………………………ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
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หมวดที่ 3 : การเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ลําดับ

รายการที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม อย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง ในบริ ษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ (กลุม่ ธุรกิจ หมายถึง กลุม่
บริ ษัทที่ประกอบด้ วย บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม หรื อ กลุม่ บริ ษัทที่อยู่ภายใต้
อํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรื อไม่
2. เป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรื อไม่
3. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรื อบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่วา่ จะทําเพื่อ
ประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น ใช่หรื อไม่
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรื อคดีความในศาล หรื ออนุญาโตตุลาการที่มีบริ ษัทฯเป็ นคู่
ความในคดี ใช่หรื อไม่

หมวดที่ 4 : คุณสมบัตอิ ่ ืนๆ
ลําดับ

รายการที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

1. เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ที่มีทกั ษะ ความรู้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์สงู ในอุตสาหกรรมบันเทิง และ สันทนาการ หรื อ ในสาขาวิชาชีพที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการองค์กร ทังในและต่
้
างประเทศ อย่างน้ อย 5 ปี ขึ ้นไป
หรื อ มีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็ นที่ประจักษ์ ทังจากภาครั
้
ฐ
หรื อ ภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทังในและต่
้
างประเทศ หรื อประสบความสําเร็จใน
ตําแหน่งระดับบริหาร ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรื อไม่
2. มีภาวะผู้นํา และวิสยั ทัศน์ที่โดดเด่น กว้ างไกล มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถ
ด้ านบริหารจัดการ และมุง่ มัน่ ที่จะนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ ใช่หรื อไม่
ลงชื่อ……………………………………ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
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ลําดับ

รายการที่สอบถาม

คําตอบ
ใช่

ไม่ ใช่

3. สามารถอุทิศเวลาให้ บริษัทฯได้ อย่างเพียงพอ และ อุทิศตนเพื่อความสําเร็จ
ขององค์กร และ ประโยชน์สว่ นรวม ใช่หรื อไม่
4. เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใส รวมทังมี
้ ความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ใช่หรื อไม่
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