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แบบสอบถามคณุสมบัตขิองผูไดรบัการเสนอชือ่เพือ่เลือกตัง้เปนกรรมการ  
ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2563  

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

(English)………………………………………………………………………………………… 
คําอธิบาย โปรดทําเครือ่งหมาย “√” ในชองคาํตอบทีต่รงกับขอมลูของทาน 
หมวดที ่1 : คณุสมบัตทิัว่ไป 

ลําดบั  รายการทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใชหรือไม    

2.  
มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณในการทาํงานตามหลักเกณฑตอไปน้ีใชหรือ
ไม 

  

 -  สําเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา  และ มี ประสบการณใน
การทาํงานไมนอยกวา 3 ป  

  

 หรือ    

 -  สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตร ีและมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา  
5 ป 

  

3.  
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงาน
ตามหนาที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน และเปนบุคคลที่
คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ใชหรือไม 

  

4.  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบรษิัทฯ   บริษัทในเครือ   
 บริษัทรวม หรือ บริษัทที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เก่ียวของ    
 (คูสมรส บิดา มารดา ผูรับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่

กฎหมาย กําหนด) ดวย ใชหรือไม  

  

5.  
ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน 
ประจํา หรือ ไมไดเปนผูใหบริการดานวิชาชีพผูสอบบัญชี  ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทํา 

  

 ใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ แกบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม    
 หรือไมเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือไมเปน    
 บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตองพนจากสถานะหรือตําแหนงที่อาจ    
 เกิดความขัดแยงดังกลาวแลวเปนเวลา 1 ปขึ้นไป ใชหรือไม    
    

ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอช่ือ 
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ลําดบั  รายการทีส่อบถาม  

คําตอบ  

  
  ใช  ไมใช  

6.  ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เปนการจํากัดความเปนอิสระใน    
 การปฏิบัติหนาที่ตําแหนงกรรมการ ซึ่งมีจํานวนเงินหรือมีมูลคาที่มีนัยสําคัญเปนสัด    
 สวนกับรายไดบริษัทฯ และไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทาง    
 ออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม    
 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปน    
 อิสระ ใชหรือไม    

7.  ไมเปนผูที่เก่ียวของ หรือ ญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ นอง ลุง ปา นา อา ปู ยาตา ยาย 
คูสมรส บุตร รวมทั้งคูสมรส ของบุตร) ของผูบริหาร หรือ  ผูถือหุนรายใหญ (บุคคลที่
ถือ หุนของบริษัทฯเกินรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด) ของบริษัทฯ  
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือ  บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และไม
ไดรับการแตงต้ังให เปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนราย
ใหญ ใชหรือไม  

  

 
หมวดที ่2 : ลักษณะตองหามการเปนกรรมการบรษิทัฯ 
คําอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลักษณะตองหาม ใหตอบวา “ใช” 
หากไมมีลักษณะตองหาม ใหตอบวา “ไมใช” 
 
 

ลําดบั  รายการลักษณะตองหามทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย บุคคลไรความสามารถ   
 หรือเสมือนไรความสามารถ ใชหรือไม    

2.  
เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรืออยูในระหวางรอการลงโทษใหจําคุก
ใน ความผิดเก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ใชหรือไม 

  

    

3.  เคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ    
 ฐานทุจริตตอหนาที่ ใชหรือไม    

 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอช่ือ 
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ลําดบั  รายการลักษณะตองหามทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

4.  
เปนบุคคลซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็น   
วาไมสมควรเปนผูบริหารตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชหรือไม 

  

    

5.  เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจาก    
 การกระทําความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซื้อขาย

หลักทรัพย หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ 
  

 เปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต ใชหรือไม   
    

6.  
อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีอาญาโดยหนวยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซื้อขาย 

  

 หลักทรัพยหรือ สัญญาซื้อขายลวงหนา หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการ   
 หลอกลวง ฉอฉล หรือ ทุจริต ใชหรือไม   
    

7.  อยูระหวางระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งขององคกรที่มีอํานาจตามกฎหมายตาง-    
 ประเทศใหพัก เพิกถอน หรือ หามมิใหเปนผูบริหารของบริษัท ใชหรือไม 

 
  

8.  
อยูระหวางระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหถอนรายช่ือจาก
ระบบ ขอมูลรายช่ือผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือปฏิเสธการ 

  

 แสดงรายช่ือในระบบ ขอมูลรายช่ือผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเน่ืองจากมี   
 ลักษณะตองหาม ใชหรือไม    

9.  เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามเขามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ    
 (กรณีเปนบุคคลที่ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย หรือไมมีสัญชาติไทย) ใชหรือไม    

 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอช่ือ 
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หมวดที ่3 :  การเปนกรรมการหรอืผูบริหารในบรษิทัอื่น และการประกอบธรุกิจที่กอใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชน 

 

ลําดบั  รายการทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม อยางใด    
 อยางหน่ึงหรือหลายอยาง ในบริษัทอื่นไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ (กลุมธุรกิจ หมายถึง กลุม    

 บริษัทที่ประกอบดวย บริษัทแม บริษัทลูก และบริษัทรวม หรือ กลุมบริษัทที่อยูภายใต    
 อํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใชหรือไม    

2.  เปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท ใชหรือไม    

3.  
ไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด 

  

 ในหาง หุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น   
 ที่ประกอบกิจการอันมี สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ   
 ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น ใชหรือไม   
    

4.  
ไมเปนบุคคลที่มีขอพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาโตตุลาการที่มีบริษัทฯ    
เปนคูความในคดี ใชหรือไม 

  

    

 
 
หมวดที ่4 : คณุสมบัตอิืน่ๆ 
 

ลําดบั  รายการทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

1.  เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีทักษะ ความรู ความชํานาญ และ    
 ประสบการณสูงในอุตสาหกรรมบันเทิง และ สันทนาการ  หรือ ในสาขาวิชาชีพที่เปน   
 ประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร ทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 5 ปขึ้นไป    
 หรือ มีผลงานการบริหารจัดการองคกรและมีช่ือเสียงเปนทีป่ระจักษ ทั้งจากภาครัฐ    
 หรือ ภาคเอกชน ในองคกร สถาบันทั้งในและตางประเทศ หรือประสบความสําเร็จใน    
 ตําแหนงระดับบริหาร ในองคกรที่มีขนาดใหญ ใชหรือไม    

2.  มีภาวะผูนํา และวิสัยทัศนที่โดดเดน กวางไกล มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถ    
 ดานบริหารจัดการ และมุงม่ันที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ใชหรือไม    

 
ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอช่ือ 
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ลําดบั  รายการทีส่อบถาม  
คําตอบ  

ใช  ไมใช  

3.  สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทฯไดอยางเพียงพอ และ อุทิศตนเพื่อความสําเร็จ    
 ขององคกร และ ประโยชนสวนรวม ใชหรือไม    

4.  
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส รวมทั้งมีความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ใชหรือไม 

  

    

 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอช่ือ 
 


