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แบบสอบถามคุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556  

 
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

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

 

คาํอธิบาย โปรดทาํเคร่ืองหมาย “√” ในช่องคาํตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
หมวดที่ 1 : คุณสมบัตทิั่วไป 

ลาํดับ  รายการที่สอบถาม  
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

1.  เป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ ใช่หรือไม ่   

2.  มีคณุวฒิุทางการศกึษา และมีประสบการณ์ในการทํางานตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนีใ้ช่หรือไม ่   

 -  สําเร็จการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไปหรือเทียบเท่า  และ มีประสบการณ์ในการทํางาน   
 ไม่น้อยกวา่ 3 ปี  

หรือ  
  

 -  สําเร็จการศกึษาต่ํากว่าระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกวา่  5 ปี   

3.  มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการท่ีจะบริหาร    

 งานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติังาน และเป็น    

 บคุคลท่ีคํานงึถงึผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคญั ใช่หรือไม ่    

4.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัทฯ   บริษัทในเครือ   

 บริษัทร่วม หรือ บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ให้นบัรวมถงึหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยผูที้เ่กีย่ว    

 ข้อง(คูส่มรส บิดา มารดา ผู้ รับบตุรบญุธรรม บตุร บตุรบญุธรรม และนิติบคุคลอ่ืนตามท่ีกฎหมาย กําหนด) 
ด้วย ใช่หรือไม ่ 

  

5.  ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน    

 ประจํา หรือ ไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีทํา    

 ให้มีข้อจํากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระ แก่บริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม    

 หรือไมเ่ป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไมเ่ป็น    

 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตําแหน่งท่ีอาจ    

 เกิดความขดัแย้งดงักลา่วแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึน้ไป ใช่หรือไม ่   

ลงช่ือ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
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ลาํดับ  รายการที่สอบถาม  

คาํตอบ  

  
  ใช่  ไม่ใช่  

6.  ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเป็นการจํากดัความเป็นอิสระใน    

 การปฏิบติัหน้าท่ีตําแหน่งกรรมการ ซึง่มีจํานวนเงินหรือมีมลูคา่ท่ีมีนยัสําคญัเป็นสดั    

 สว่นกบัรายได้บริษัทฯ และไมมี่ผลประโยชน์ หรือสว่นได้เสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทาง    

 อ้อม ทัง้ในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม    

 หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็น    

 อิสระ ใช่หรือไม ่   

7.  ไมเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ ญาติสนิท (บิดา มารดา พ่ี น้อง ลงุ ป้า น้า อา ปู่  ย่าตา ยาย คูส่มรส บตุร 

รวมทัง้คูส่มรส ของบตุร) ของผู้บริหาร หรือ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ (บคุคลท่ีถือ หุ้นของบริษัทฯเกินร้อย

ละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือ  บคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้ เป็นตวัแทนเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม ่ 

  

 

หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
คําอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลกัษณะต้องห้าม ให้ตอบวา่ “ใช่” 
หากไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ให้ตอบวา่ “ไมใ่ช่” 

 
 

ลาํดับ  รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม  
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

1.  เป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย บคุคลท่ีถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลไร้ความสามารถ   

 หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม ่   

2.  เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุหรืออยูใ่นระหวา่งรอการลงโทษให้จําคกุใน    

 ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีกระทําโดยทจุริต ใช่หรือไม ่   

3.  เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ    

 ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี ใช่หรือไม ่   

 
 

 
ลงช่ือ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
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ลาํดับ  รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม 
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

4.  เป็นบคุคลซึง่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเหน็วา่ไม ่   

 สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ใช่หรือไม�    

5.  เคยต้องคําพิพากษาถงึท่ีสดุวา่กระทําความผิด หรือเคยถกูเปรียบเทียบปรับเน่ืองจาก    

 การกระทําความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์    

 หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล    

 หรือทจุริต ใช่หรือไม ่   

6.  อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษหรือถกูดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย    

 ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ    

 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ    

 ทจุริต ใช่หรือไม่    

7.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําสัง่ขององค์กรท่ีมีอํานาจตามกฎหมายตา่ง    

 ประเทศให้พกั เพิกถอน หรือ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ใช่หรือไม ่
 

  

8.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีกําหนดตามคําสัง่ของสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายช่ือจากระบบ    

 ข้อมลูรายช่ือผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายช่ือในระบบ    

 ข้อมลูรายช่ือผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์เน่ืองจากมีลกัษณะต้องห้าม ใช่หรือไม ่   

9.  เป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจกัรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ    

 (กรณีเป็นบคุคลท่ีไมมี่ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย หรือไมมี่สญัชาติไทย) ใช่หรือไม ่   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
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หมวดที่ 3 :  การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน และการประกอบธุรกจิที่ก่อให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

ลาํดับ  รายการที่สอบถาม  
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

1.  เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม อยา่งใด    

 อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ในบริษัทอ่ืนไมเ่กิน 3 กลุม่ธุรกิจ (กลุม่ธุรกิจ หมายถงึ กลุม่    

 บริษัทท่ีประกอบด้วย บริษัทแม ่บริษัทลกู และบริษัทร่วม หรือ กลุม่บริษัทท่ีอยู่ภายใต้    

 อํานาจควบคมุกิจการของบคุคลเดียวกนั) ใช่หรือไม ่   

2.  เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บริษัท ใช่หรือไม ่   

3.  ไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ   

 หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้าง    

 หุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี    

 สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือ    

 ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้ อ่ืน ใช่หรือไม ่   

4.  ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนญุาโตตลุาการท่ีมีบริษัทฯเป็นคู่    

 ความในคดี ใช่หรือไม ่   

 
 

หมวดที่ 4 : คุณสมบัตอ่ืินๆ 

 

ลาํดับ  รายการที่สอบถาม  
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

1.  เป็นผู้ทรงคณุวฒิุซึง่ได้รับการยอมรับวา่เป็นผู้ ท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความชํานาญ และ    

 ประสบการณ์สงูในอตุสาหกรรมบนัเทิง และ สนัทนาการ  หรือ ในสาขาวิชาชีพท่ีเป็น   

 ประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการองค์กร ทัง้ในและตา่งประเทศ อย่างน้อย 5 ปีขึน้ไป    

 หรือ มีผลงานการบริหารจดัการองค์กรและมีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ์ ทัง้จากภาครัฐ    

 หรือ ภาคเอกชน ในองค์กร สถาบนัทัง้ในและตา่งประเทศ หรือประสบความสําเร็จใน    

 ตําแหน่งระดบับริหาร ในองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม ่   

2.  มีภาวะผู้ นํา และวิสยัทศัน์ท่ีโดดเดน่ กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ    

 ด้านบริหารจดัการ และมุง่มัน่ท่ีจะนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จ ใช่หรือไม่    

 
ลงช่ือ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
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ลาํดับ  รายการที่สอบถาม  
คาํตอบ  

ใช่  ไม่ใช่  

3.  สามารถอทุิศเวลาให้บริษัทฯได้อยา่งเพียงพอ และ อทุิศตนเพ่ือความสําเร็จ    

 ขององค์กร และ ประโยชน์สว่นรวม ใช่หรือไม ่   

4.  เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใส รวมทัง้มีความสามารถใน    

 การแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ ใช่หรือไม ่   

 

 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 


