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การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณา
เลอืกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

 
วตัถุประสงค์ 
 บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น 1) เสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น 2) เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ 3) เสนอค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  ดงัน้ี   

หลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัตขิองบริษัทฯ 

 1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
  - การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   ตั้งแต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
  - การเสนอค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  ตั้งแต่วนัที ่1 กนัยายน 2561 ถึงวนัที ่31 มนีาคม 2562 

 2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิ 
  2.1 การเสนอวาระการประชุม 
   เป็นผู ้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ณ วนัเสนอวาระ ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได ้
   ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
  2.2 การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ  
   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัเสนอช่ือบุคคล  
  2.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัเสนอค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

 3. วธีิการในการเสนอเร่ือง 
  ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยด าเนินการดงัน้ี 
  3.1 การเสนอวาระการประชุม 
   ผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ 
   ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562”  

 ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้ ง เป็นกรรมการ บริษั ท ทุนธนชาต จ ากัด  (มหาชน)”  พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
   ผูถื้อหุ้นระบุช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จ านวนหุ้นท่ีถือครอง พร้อมค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผ่าน 
   ช่องทางท่ีบริษทัฯ ก าหนด 
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 4. ช่องทางการน าส่งเอกสาร 
 ผูถื้อหุ้นท่ีเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ ง 

เป็นกรรมการตอ้งท าหนังสือแจง้เร่ืองท่ีจะเสนอตามแบบท่ีก าหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีมีขอ้มูล
ครบถว้นและถูกตอ้ง สามารถน าส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยจะตอ้งส่งถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน 2561  
 
 
 
 
 

 ผูถื้อหุน้ส่งค าถาม/ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ สามารถส่งไดถึ้งวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
- ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thanachart.co.th ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” เลือกหวัขอ้ “ขอ้มูล 

ผูถื้อหุน้” และเลือกหวัขอ้ “ประชุมผูถื้อหุน้” 
- ทางไปรษณียล์งทะเบียน (ท่ีอยูต่ามขอ้มูลขา้งตน้)  
- ทางอีเมล : tcap_ir@thanachart.co.th  

 5.  เงือ่นไขในการพจิารณา 
  5.1 การเสนอวาระการประชุม 
   เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธเร่ืองต่อไปน้ี
เป็นวาระการประชุม 

 เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏิบติัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 4 
 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดง

    ถึงเหตุอนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
 เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมาและ

    เร่ืองดงักล่าว ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
    ของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญัจาก 
    ขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดเพ่ิมเติมให้บริษทัฯ สามารถปฏิเสธการ
    บรรจุวาระการประชุม 
  5.2 การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น
    และถูกตอ้ง ตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
    ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และประกาศทางการท่ีก ากบัดูแลบริษทัฯ รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นไป
    ตามนโยบายของบริษทัฯ  

 
 
 

 

ส านักเลขานุการองค์กร 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) ช้ัน 17 โซนเอบ ี
444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 

http://www.thanachart.co.th/
mailto:tcap_ir@thanachart.co.th
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 6. ขั้นตอนการพจิารณาของบริษัทฯ 
  6.1 การเสนอวาระการประชุม 
   คณะกรรมการชุดย่อยท่ีเ ก่ียวข้องจะเป็นผู ้พิจารณากลั่นกรองเ ร่ืองท่ีผู ้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาประชุมในเดือนธนัวาคม 2561 โดยเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 
  6.2 การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 เลขานุการบริษทัจะน ารายช่ือบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดย
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจะเป็นผูก้ลัน่กรอง คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 กรณีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นเสนอให้ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะตอ้งเสนอขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  และจะเปิดเผยช่ือบุคคลท่ีเสนอผูถื้อหุ้นแต่งตั้งได ้ต่อเม่ือไดรั้บ
ความเห็นชอบอยา่งเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ 
  6.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

    เลขานุการบริษทั จะรวบรวมค าถาม/ขอ้เสนอแนะ เสนอฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณา
ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากมีขอ้สงสยัประการใดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้  
ส านกัเลขานุการองคก์ร  
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3010-3012  



 

เอกสารแนบ 1 

แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ถือหุ้น 
 ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อืน่ ๆ ) :   
 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ดิต่อได้ : 
 เลขท่ี   หมู่บา้น / อาคาร   
 หมู่ท่ี   ตรอก / ซอย   
 ถนน    ต าบล / แขวง   
 อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   
 รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์ 
 โทรสาร   E-mail   
 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ : (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
     
     

2. จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง :   ณ วนัท่ี   

3. เร่ืองทีเ่สนอ :   
 วตัถุประสงค์ :     [  ] เพื่อทราบ             [  ] เพื่ออนุมติั  [  ] เพื่อพิจารณา 
 รายละเอยีด :                                                                                                                                   . 
     
      [  ] มีเอกสารประกอบ  [  ] ไม่มีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารประกอบการพจิารณา  

 เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 1. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้น 
  และยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึง
ปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม หรือรับมอบอ านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี 
ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

 2. หลกัฐานการถือหุน้ เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
  ไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบหุน้ 

5. ค ารับรอง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 ลงช่ือ    ผูถื้อหุน้ 

 (   ) 

 วนัท่ี   



 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ถือหุ้น 
 ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อืน่ ๆ ) :   
 ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / ทีต่ดิต่อได้ : 
 เลขท่ี   หมู่บา้น / อาคาร   
 หมู่ท่ี   ตรอก / ซอย   
 ถนน   ต าบล / แขวง   
 อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   
 รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  
 โทรสาร   E-mail   
 ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ :   (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
     
     

2.  จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง   ณ วนัท่ี    

3.  รายช่ือบุคคลทีป่ระสงค์จะเสนอช่ือเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
   

4.  เอกสารประกอบการพจิารณา  
1. เอกสารของผูถื้อหุน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :  ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ 
ผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

 กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการ 
ออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามหรือผูรั้บมอบอ านาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ีได ้
ลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี ซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 หลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย  ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบหุน้ 

2. แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลท่ีได้รับ 
 การเสนอช่ือ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้  
3. แบบตรวจสอบคุณสมบติับุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

5. ค ารับรอง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือ
เอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 ลงช่ือ    ผูถื้อหุน้ 

 (   ) 

 วนัท่ี   
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แบบข้อมูลบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้ง 
เป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
1. ช่ือ - นามสกลุ  (1) ภาษาไทย                                                                         .(ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถา้มี)                                      )
   (2) ภาษาองักฤษ                                                                    .(ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถา้มี)                                      ) 
 เลขประจ าตวัประชาชน                                                         .เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร                                                           . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                            . 
 
2. วนั/เดือน/ปีเกิด                                                               .อาย ุ                         .ปี 
 
3. สญัชาติ                                                                         .เพศ                              . 
 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั                                                           .รหสัไปรษณีย ์                                                                            . 
 หมายเลขโทรศพัท ์                                                .หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ                                                            . 
 E-mail Address                                                      . 
  
5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส (จดทะเบียน) / สมรส (ไม่จดทะเบียน) / หยา่ร้าง / หมา้ย)                                                      . 

 5.1 ช่ือ-นามสกลุ คู่สมรส                                                                                . (ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถา้มี)                                      ) 
 สถานท่ีท างาน                                                              .สญัชาติ                               . 
 เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                           . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 

 5.2 ช่ือ-นามสกลุ บุตร/บุตรบุญธรรม                                                               . (ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถา้มี)                                     ) 
 สถานท่ีท างาน                                                              .สญัชาติ                               . 
 เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                            . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 
 วนั/เดือน/ปีเกิด                                                               . 
 
6. คุณสมบติัตามวชิาชีพ 
 6.1 คุณวฒิุทางการศึกษา 

ช่ือสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา กลุ่มคุณวุฒ ิ ปีทีส่ าเร็จ (พ.ศ.) 

    

    

  

 

 

ส าหรับติดรูปสี  
ขนาด 2 น้ิว 

(รูปถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 
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 6.2 หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีขอความเห็นชอบ 

ช่ือหลกัสูตร ผู้จดัหลกัสูตร ปีทีเ่ข้าร่วม (พ.ศ.) 

   

   
 
7. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั 

ช่ือสถานทีท่ างาน ประเภทธุรกจิ ต าแหน่ง 
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนกังาน) 

ตั้งแต่ปี (พ.ศ.) ถึงปี (พ.ศ.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 7.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 

                                                                                                                                                                                                        .  
                                                                                                                                                                                                        . 

7.2 การด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งอ่ืนใดท่ีเขา้ขา่ยลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติั
 ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง (มี/ไม่มี) กรณีตอบวา่ “มี” โปรดระบุ
 ต าแหน่งและโปรดช้ีแจงแนวทางด าเนินการเพื่อใหมี้คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

                                                                                                                                                                                                        .  
                                                                                                                                                                                                        . 
 
8.  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบริษทั                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                        . 
 

9. การรายงานธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษทัท่ีเป็นกรรมการ 
ผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการ และทุกบริษทัท่ีมีการถือหุน้ 
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 9.1 บริษทัท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง 

 กลุ่มธุรกิจท่ี 1 

ล าดบั ช่ือบริษัท บริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกจิ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี  
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้น
ทีถ่ือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการอสิระ ) 

ได้รับสินเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 
consolidation ของ 
สง. ทีข่อความ

เห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) 
         

         

 กลุ่มธุรกิจท่ี 2 

ล าดบั ช่ือบริษัท บริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกจิ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี  
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้น
ทีถ่ือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการอสิระ ) 

ได้รับสินเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 
consolidation ของ 
สง. ทีข่อความ

เห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) 
         

         

 กลุ่มธุรกิจท่ี 3 

ล าดบั ช่ือบริษัท บริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกจิ 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี  
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้น
ทีถ่ือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู้บริหาร/กรรมการอสิระ ) 

ได้รับสินเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 
consolidation ของ 
สง. ทีข่อความ

เห็นชอบ (ใช่/ไม่ใช่) 
         

         

 รวมบริษทัท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง                                    .กลุ่ม                                    .บริษทั 
 รวมบริษทัท่ีตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                                    .กลุ่ม 
 รวมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศท่ีตนเองเป็นกรรมการ                                    .บริษทั 

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม (กรณีเป็นบุคคลท่ีมีการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนมากกวา่ 3 กลุ่ม หรือ
เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศมากกวา่ 5 บริษทั ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง โปรดช้ีแจงแนวทางด าเนินการเพ่ือใหมี้คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด) 
                                                                                                                                                                                                        . 
                                                                                                                                                                                                       . 
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 9.2  บริษทัท่ีคู่สมรสเก่ียวขอ้ง 

ล าดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ต าแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของหุ้นทีถ่ือ ได้รับสินเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ สง. 
ทีข่อความเห็นชอบ  

(ใช่/ไม่ใช่) 

       

       

  
 9.3  บริษทัท่ีบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเก่ียวขอ้ง   

ล าดบั ช่ือบุตร ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ต าแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของ 
หุ้นทีถ่ือ 

ได้รับสินเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ สง. 
ทีข่อความเห็นชอบ  

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

        

 หมายเหต ุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความวา่ 
  (1.1) กลุ่มของบริษทัท่ีประกอบดว้ยบริษทัแม่ บริษทัลูก หรือบริษทัร่วม 
  (1.2) กลุ่มของบริษทัท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั 
  (2) ส าหรับบริษทัท่ีตนเองเก่ียวขอ้ง  
   (2.1) ให้จดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งน้ี กรณีบริษทัท่ีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือวา่แต่ละบริษทั
    เป็นหน่ึงกลุ่มธุรกิจดว้ย 
   (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 

 
 10. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  

 ศาล สถานะในคด ี
(โจทก์/จ าเลย/ผู้ร้อง/ 
ผู้ฟ้องคด/ีผู้ถูกฟ้องคด)ี 

ประเภทคด ี
(แพ่ง/อาญา/

ล้มละลาย/ปกครอง) 

ข้อหาหรือ
ฐานความผดิ 

ทุนทรัพย์ เลขทีค่ด ี วนัทีพ่จิารณา
คดล่ีาสุด 

ผลคด ี
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 11. ประวติัการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นตน้ 

หน่วยงานทีก่ล่าวโทษ/  
ร้องทุกข์/สอบสวน 

เร่ืองทีถู่กกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

วนัทีถู่กกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

สถานะ 
การสอบสวน 

ผลการพจิารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     
     
 
 12. ประวติัการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจา้งหรือนายจา้งปัจจุบนั  

หน่วยงานที่
สอบสวน 

เร่ืองทีถู่ก
สอบสวน 

วนัทีถู่ก
สอบสวน    

ผู้สอบสวน 
สถานะ 

การสอบสวน 
ผลการสอบสวน 

      
      

 
 13. เอกสารประกอบการพิจารณา  
 (1) หลกัฐานแสดงคุณวฒิุทางการศึกษา 
 (2) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีท่ีผา่นมา 
 (3) หนังสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form  

ตามเอกสารแนบ 4) 
 (4) ส าเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (5) หนงัสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดจากสถาบนัการเงินหรือบริษทัท่ีใหสิ้นเช่ือแก่บุคคลท่ีขอความเห็นชอบ หรือจากบริษทั

ขอ้มูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับรองวา่บุคคลดงักล่าวไม่เขา้ข่ายจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นต ่ากวา่
มาตรฐาน ชั้นสงสยั ชั้นสงสยัจะสูญ หรือสูญ 

 (6) ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลอ่ืน เพื่อประโยชน์ในการพิสูจนคุ์ณสมบติัท่ีเหมาะสม (ถา้มี) 
 
 14. ค ารับรองของบุคคลท่ีขอความเห็นชอบ  
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และประกาศทางการท่ีก ากบั
ดูแลบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดในแบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้ งเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลของขา้พเจา้ในแบบขอ้มูลน้ีและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีแนบมีความถูกตอ้งครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนั
เป็นเทจ็ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการพิจารณาคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม ขา้พเจา้จะแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีทราบ 
 ขา้พเจา้ตกลงให้เสนอช่ือและขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ รวมถึงตกลง 
ยนิยอมใหบ้ริษทัฯ ท าการเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ต่อหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมาย
และประกาศทางการและเปิดเผยขอ้มูลในวาระเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระหรือ 
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แต่งตั้งกรรมการใหม่ (แลว้แต่กรณี) ในเอกสารการประชุมท่ีเสนอผูถื้อหุ้นหรือลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือช่องทางอ่ืนใด  
ตามกระบวนการท่ีพึงปฏิบติัเป็นการทั่วไปของบริษทัจดทะเบียน และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้ และเอกสาร
ประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
    ลงช่ือ                                                          

(                                                         ) 

 วนัท่ี                                                                                                    
 
 
 
หมายเหตุ   
1. กรณีช่องวา่งในการระบุขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถจดัพิมพเ์อกสารเพ่ิมเติมได ้
2. บุคคลท่ีบริษทัฯ สามารถติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้

ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)                                                                                                             . 
 โทรศพัท ์                             โทรสาร                                   E-mail Address                                 . 



  
เอกสารแนบ 4 

Company Testifying Form 
(Name of Company) 

Dated                                                  . (วนัท่ีพิมพเ์อกสาร) 

The Governor, Bank of Thailand 

 I am Mr. / Ms.                                                                 . (ช่ือบุคคลท่ีขอความเห็นชอบ) in charge of (position) take full 
responsibility on behalf of (name of company) to testify moral integrity, propriety and honesty of (name of person required).  
I therefore have thoroughly verified the information required by the Bank of  Thailand and certify that the above-mentioned 
person 
  

   has no evidence of dishonesty or financial irregularities. 
   possesses appropriate qualifications. 
   has practical experience in relevant environment. 
   has proven ability to make sound decisions. 
   has earned respect of the financial community. 
   holds high integrity and respect for acceptable principles. 
   has ability to undertake and complete a task in a proper way. 
   has no criminal records. (State if any) 
   has never been filed suit against by relevant authorities. (State if any) 
   has never been fired, discharged or relieved of duty by any         

 financial  institution. (State of any) 
 

                                    Best regards, 

 (Signature)                                                     . 

 (Printed name)                                                . 

 (Position)                                                        . 

 (Date)                                                             . 



        ขา้พเจา้ขอใหข้อ้มลูดงัต่อไปน้ี เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาคุณสมบตัติามเกณฑท์ีท่างการกําหนด

        หมายเหตุ กฎหมายกําหนดใหท่้านตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตลอดระยะเวลาทีด่าํรงตําแหน่ง

ลาํดบั คณุสมบติั ใช่ ไม่ใช่

1 ไมเ่ป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ

2 ไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั
หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพ
อยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตน หรอื
ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

3 ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายมาแลว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี
4 ไมเ่คยตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้าํคุก ในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระทาํโดยทุจรติ 

ไมว่่าจะมกีารรอการลงโทษหรอืไมก่ต็าม
5 ไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั

ฐานทุจรติต่อหน้าที่
6 ไมเ่คยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูม้อีํานาจในการจดัการซึง่ดาํรงตําแหน่งอยูใ่นขณะที่

สถาบนัการเงนิถูกเพกิถอนใบอนุญาต เวน้แต่ จะไดร้บัยกเวน้จาก ธปท.
7 ไมเ่คยถูก ธปท. หรอื สาํนกังาน ก.ล.ต. สัง่ถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีํานาจ

ในการจดัการ หรอืทีป่รกึษาของสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์เวน้แต่ จะพน้ระยะเวลา
ทีก่ําหนดหา้มดาํรงตําแหน่ง หรอืไดร้บัการยกเวน้จาก ธปท.หรอื สาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี

8 ไมเ่ป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรอืผูม้อีํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิแห่งอื่น
ในเวลาเดยีวกนั เวน้แต่ ไดร้บัยกเวน้จาก ธปท.

9 ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมอืง สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามทุจรติ ทัง้น้ี ใหร้วมถงึผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีหรอืผูช่้วยรฐัมนตร ี
ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีหรอืดาํรง
ตําแหน่งทางการเมอืงอื่นใดตามที ่ธปท.ประกาศกําหนด

10 ไมเ่ป็นพนกังาน ธปท.หรอืพน้จาการเป็นพนกังานของ ธปท.ในตําแหน่งผูช่้วยผูว้่าการขึน้ไป หรอื
ตําแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นของส่วนงานต่างๆ ไมว่่าจะอยูใ่นสายงานใด หรอืในตําแหน่ง
ผูอ้ํานวยการอาวุโสหรอืตําแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นในสายงานทีม่อีํานาจในการตดัสนิใจ
กําหนดนโยบายกํากบัดแูล หรอืการกํากบัตรวจสอบสถาบนัการเงนิ มาแลว้ไมน้่อยกว่า 1 ปี

แบบตรวจสอบคณุสมบติับคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

              คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามทัว่ไป

10/9/2018



ลาํดบั คณุสมบติั ใช่ ไม่ใช่

11 ไมเ่ป็นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายอยา่ง ในบรษิทัอื่น
เกนิกว่า 3 กลุ่มธุรกจิในเวลาเดยีวกนั โดยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หมายถงึ                           
1.กรรมการทีท่าํหน้าทีบ่รหิารในตําแหน่งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรอืผูซ้ึง่มตีําแหน่ง
   เทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น                                          
2.กรรมการทีท่าํหน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการ หรอืมสี่วนรว่มในการบรหิารงานใดๆ เยีย่ง
   ผูบ้รหิาร                                                                        
3.กรรมการทีเ่ป็นสมาชกิของคณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)       
4.กรรมการทีม่อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทั เวน้แต่ เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่
   คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้เป็นรายกรณ ีและเป็นการลงนามรว่มกบักรรมการรายอื่น
หมายเหตุ นบับรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาตและบรษิทัทีไ่ดม้าจากการปรบัโครงสรา้ง
หน้ีเป็น 1 กลุ่มธุรกจิ

12 ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
ไมเ่กนิ 5 บรษิทั โดยไมร่บัรวมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีส่ถาบนัการเงนิไดม้าจาก
การปรบัปรงุโครงสรา้งหน้ี

13 ไมเ่คยถูก ธปท. หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศซึง่มี
หน้าทีก่ํากบัและควบคุมสถาบนัการเงนิ กล่าวโทษ รอ้งทุกข ์หรอืกําลงัถูกดาํเนินคด ีในความผดิ
ฐานฉ้อโกง หรอืทุจรติ ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิสถาบนัการเงนิและหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายอื่นๆ เวน้แต่ ปรากฏว่าคดถีงึทีสุ่ดโดยไมม่คีวามผดิ

14 ไมเ่คยถูกหน่วยงานอื่นของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากทีร่ะบุในขอ้ 13 กล่าวโทษ รอ้งทุกข ์
หรอืกําลงัถูกดาํเนินคดใีนความผดิฐานฉ้อโกง หรอืทุจรติทางการเงนิ เวน้แต่ ปรากฏว่าคดถีงึทีสุ่ด
โดยไมม่คีวามผดิ

15 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมสี่วนรว่มในการประกอบธุรกจิ หรอืการดาํเนินกจิการใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืทีม่ ี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวงผูอ้ื่นหรอืประชาชน

16 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมปีระวตัสิ่วนตวัหรอืพฤตกิรรมทีเ่ป็นการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรม หรอืเอารดั
เอาเปรยีบผูบ้รโิภค หรอืมสี่วนรว่มหรอืสนบัสนุนใหเ้กดิการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื่น

17 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการทาํงานอนัส่อไปในทางไมสุ่จรติหรอืฉ้อฉล หรอืไมม่ี
ส่วนรว่ม หรอืไมส่นบัสนุนใหเ้กดิการกระทาํดงักล่าวของบุคคลอื่น ซึง่รวมถงึการไมเ่ลอืกปฏบิตัิ
หรอืไมแ่สวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพอ้ง หรอืไมเ่ขา้ไปมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจใดอนัอาจ
ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest)

18 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการละเลยการตรวจสอบดแูล หรอืการปฏบิตังิานทีพ่งึกระทาํ
ตามสมควรเยีย่งกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูม้อีํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทั
ซึง่ทาํใหส้ถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัฝา่ฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ คู่มอืการปฏบิตังิาน
ภายใน ตลอดจนมตขิองคณะกรรมการ หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการพจิารณา
สนิเชื่อ การตดัสนิใจลงทุน หรอืการดาํเนินอื่นใด อนัอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความไมเ่ชื่อมัน่ในธุรกจิ
สถาบนัการเงนิหรอืบรษิทั หรอืความเสยีหายต่อชื่อเสยีง ฐานะ หรอืการดาํเนินธุรกจิของสถาบนั
การเงนิหรอืบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั หรอือาจเกดิความเสยีหายต่อลกูคา้ของธุรกจิสถาบนัการเงนิ
หรอืบรษิทั เช่น ทาํใหก้ารดาํรงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ตํ่ากว่าทีก่ฎหมาย
กําหนดหรอืทาํใหไ้มส่ามารถดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด เป็นตน้
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19 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมกีารทาํงานทีแ่สดงถงึการขาดมาตรฐานทางบญัช ีมาตรฐานการบรหิารความเสีย่ง
หรอืมาตรฐานทางวชิาชพีอื่นๆ ในการดาํเนินธุรกจิ ซึง่กําหนดโดยหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงาน
กําหนดมาตรฐานอื่น ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอําพรางฐานะทางการเงนิ หรอืผลการ
ดาํเนินงานทีแ่ทจ้รงิ การจงใจหลกีเลีย่งการเปิดเผยขอ้มลูในประเดน็อนัเป็นสาระสาํคญั การถูกเพกิ
ถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เป็นตน้

20 ไมม่ปีญัหาในการชาํระเงนิตน้ หรอืดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัทีใ่หส้นิเชื่อ หรอืเขา้ขา่ย
จดัชัน้เป็นลกูหน้ีชัน้ตํ่ากว่ามาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู หรอืสญู ทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ

21 ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต
22 ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการบรษิทั

ซึง่ผลของการขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ หรอืผูบ้รหิารจะแตกต่างกนัตามลกัษณะ
การขาดความน่าไวว้างใจ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย การขาดความเหมาะสม
ทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจในการบรหิารจดัการบรษิทัมหาชน

23 ไมเ่คยตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
24 ไมเ่คยตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิในความผดิมลูฐาน ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
25 ไมเ่คยตอ้งคาํพพิากษา หรอืคาํสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ หรอืไมเ่คยตอ้งคาํ

พพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ

26 ไมเ่คยเป็นบุคคลทีถู่กกําหนด (ประกาศรายชื่อ) หรอืตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิ
ฐานสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอืสนบัสนุนทางการเงนิแก่การแพรข่ยายอาวุธทีม่ ี
อานุภาพทาํลายลา้งสงู ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธทีม่อีานุภาพทาํลายลา้งสงู

27 ไมเ่คยมปีระวตักิารถูกกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์ถูกสอบสวน หรอืไมอ่ยูร่ะหวา่งการถูกสอบสวน 
โดยหน่วยงานของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ สาํนกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิสาํนกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจัจยัในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการดาํรงตําแหน่งได)้

28 ไมเ่คยมปีระวตักิารถกูสอบสวนโดยอดตีนายจา้ง หรอืนายจา้งปจัจบุนั  
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจัจยัในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการดาํรงตําแหน่งได ้กรณเีป็นเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกบัการทาํผดิกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัภายในองคก์รทีเ่กีย่วกบัความซื่อสตัยส์ุจรติ)

1 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกชาํระแลว้ของบรษิทั และถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 
ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคุมบรษิทั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนบัรวมการถอืหุน้ของ
ผูเ้กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย

              คณุสมบติัเพ่ิมเติมของกรรมการอิสระ
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2 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
เงนิเดอืนประจาํ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ย
ลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่ จะพน้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทาํแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอื
ไดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ
หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั

3 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีไ่มใ่ช่กรรมการอสิระ และไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูจ้ดัการ ผูม้อีํานาจใน
การจดัการ ทีป่รกึษา หรอืพนกังาน ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต เวน้แต่ พน้จาก
ตําแหน่งหรอืสถานะดงักล่าวเป็นระยะเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ืน่ขอความเหน็ชอบต่อ 
ธปท. 
หมายเหตุ กรรมการอสิระทีด่าํรงตําแหน่งก่อนวนัที ่23 ม.ิย.2561 หากมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตาม

่4 ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี ในบรษิทั และ/หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทาง
การเงนิธนชาต 
หมายเหตุ กรรมการอสิระทีด่าํรงตําแหน่งก่อนวนัที ่23 ม.ิย.2561 หากมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ ์สามารถดาํรงตําแหน่งอยูต่่อไปไดไ้มเ่กนิวนัที ่1 พ.ค.2565

5 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะเป็นบดิา มารดา
คู่สมรส พีน้่อง บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

6 ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ
อยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอืไมเ่คยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั (ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดโดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้ง) หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่ ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อํานาจควบคุมบรษิทั เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
จดัทาํแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้
ความสมัพนัธท์างธุรกจิ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีก่ระทาํเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย ์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชาํระ
ต่ออกีฝา่ยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยม์ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคาํนวณมลูค่ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที่
เกีย่วโยงกนั โดยอนุโลม โดยในการพจิารณาภาระหน้ีใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั
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7 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสาํนกั
งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทาํแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้

8 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้
ทีม่นียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้  เวน้แต่ จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทาํแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการ
บรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้

9 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

10 ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงาน /
ลกูจา้ง /พนกังาน /ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และแขง่ขนัทีม่นียัสาํคญั
กบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

11 ไมม่ธีุรกจิ หรอืไมม่สี่วนรว่มในการบรหิารงาน หรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งกบับรษิทั อนัอาจมี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระ หรอืไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็ ตดัสนิใจ
หรอืลงมตเิกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทัไดอ้ยา่งอสิระ

1 เป็นกรรมการอสิระ
2 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกจิการของบรษิทั

บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมของบรษิทั

3 ไมเ่ป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทั
จดทะเบยีน

4 มคีวามรู ้และประสบการณ์เพยีงพอ และเหมาะสมทีจ่ะทาํหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ

                                       (                                                         )

                  ลงชื่อ ______________________________________

             คณุสมบติัเพ่ิมเติมของกรรมการตรวจสอบ

                 วนัที ่_______________________________________

10/9/2018



หมายเหตุ

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจท่ีใช้บงัคบัทัว่ไป ดงัน้ี

เป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ

เป็นบุคคลทีไ่ม่สามารถดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการ
จดัการ หรอืทีป่รกึษาของสถาบนัการเงนิ เน่ืองจากมลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาทีย่งัไม่สามารถกลบัมาดาํรงตําแหน่งได ้
เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดงัต่อไปน้ี

2.1 ทุจรติต่อหน้าที ่หรอืทุจรติ หลอกลวง หรอืฉ้อโกงเกีย่วกบัทรพัยส์นิ 

2.2 บรหิารงานทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย หรอืไม่เป็นไปตามคาํสัง่ของหน่วยงานกาํกบั
ดแูล หรอืบรหิารงานหรอืจดัการทีไ่ม่เหมาะสม
2.3 การกระทาํทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย หรอืการกระทาํทีไ่ม่เป็นธรรม หรอื
เป็นการเอาเปรยีบ
เป็นบุคคลทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุกในความผดิอยา่งใดอย่างหน่ึง 
ไม่ว่าจะมคีาํพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม่ และพน้โทษจาํคุก หรอืพน้จากการรอ
ลงโทษมาแลว้ไม่ถงึ 3 ปี ในความผดิอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี
3.1 ไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัยส์จุรติ โดยได้

กระทาํโดยทุจรติ 

     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 281/2 วรรค 2 1)

3.2 ประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้
รบัอนุญาต และเขา้ขา่ยฉ้อโกงประชาชน
     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 289 ประกอบ

       มาตรา 90 2)

     : พ.ร.บ.สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 125 ประกอบมาตรา 16
3.3 การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมทีม่ผีลกระทบต่อราคาหรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

     : พ.ร.บ.สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 92 - 100 3)

3.4 ทุจรติทาํใหไ้ดไ้ปซึง่ทรพัยส์นิของประชาชน, ทุจรติทาํใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ทรพัยส์นิของนิตบิุคคล, ทาํลายทรพัยส์นิทีนิ่ตบิุคคลมหีน้าทีด่แูล, กระทาํเพื่อ
มใิหเ้จา้หน้ีไดร้บัชาํระหน้ี, แสวงวหาประโยชน์ทีม่คิวรได,้ หลอกลวงนิตบิุคคล หรอื

ผูถ้อืหุน้ทาํใหข้าดประโยชน์อนัควรได้ 

     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 306 - 315 4) 
3.5 ทุจรติทาํใหเ้สยีหายแก่ลกูคา้ 

       พ.ร.บ.สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 145 - 150 5)

1

2

3

เอกสารแนบท้าย

การขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจในการบริหารจดัการบริษทัมหาชน
(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.3/2560 เร่ือง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของ

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2560)

ลกัษณะการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

กรณีท่ี 1

8/8/2018



หมายเหตุลกัษณะการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

เป็นบุคคลทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุกในความผดิอาญาแผ่นดนิเกีย่วกบัการ
บรหิารงานทีม่ลีกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรอืทุจรติเกีย่วกบัทรพัยส์นิ ไม่ว่าศาลจะมี
คาํพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม่ และพน้โทษจาํคุกหรอืพน้จากการรอลงโทษ
มาแลว้ไม่ถงึ 3 ปี

เป็นผูท้ีศ่าลมคีาํสัง่ถงึทีส่ดุใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิตามกฎหมายเกีย่วกบั
ปปช. / ปปง. หรอืกฎหมายอื่นในลกัษณะเดยีวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปี นบัแต่
วนัทีศ่าลมคีาํสัง่ถงึทีส่ดุใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผ่นดนิ

เป็นบุคคลทีม่พีฤตกิรรมซึง่มลีกัษณะเป็นการกระทาํความผดิตามกรณีที ่1 ขอ้ 3
อนัเป็นเหตุใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.มหีนงัสอืกล่าวโทษบุคคลนัน้ต่อพนกังานสอบสวน
และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนกังานสอบสวน กระบวนการพจิารณาและ
การดาํเนินการฟ้องคดขีองพนกังานอยัการ หรอืกระบวนพจิารณาในชัน้ศาล

การกล่าวโทษจะตอ้งผ่านกระบวนการ
สอบทานการพจิารณาตามทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจเน่ืองจากมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นการกระทาํ
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ พ.ศ.2535 
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2559 ดงัน้ี

บุคคลท่ีมีพฤติกรรมซ่ึงมีลกัษณะ 
1.1 การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 238 

       มาตรา 240 - 243 6)

1.2 การไม่ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสตัย์
สจุรติ

     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 281/2 วรรค 1 7)

1.3 การแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระสาํคญั หรอืปกปิดขอ้ความจรงิ
อนัเป็นสาระสาํคญัทีค่วรบอกใหแ้จง้ 

     : พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 281/10 8)

จนเป็นเหตใุห้เกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาด
ความน่าไว้วางใจ

การพน้จากตําแหน่งตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535

มาตรา 89/4 หรอืมาตรา 89/6 9)

เน่ืองจากมลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ตามกรณีที ่2 ขอ้ 1 ใหม้ผีลตามระยะเวลา
ดงัน้ี

(1) กรณีศาลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุกในความผดิทีบุ่คคลอื่นซึง่ไม่ใช่สาํนกังาน 
ก.ล.ต.เป็นผูก้ล่าวหาหรอืดาํเนินคดี

ใหเ้ริม่พน้จากตําแหน่งเมือ่ศาลมี
คาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้าํคุก ไม่ว่าศาล
จะมคีาํพพิากษาใหร้อการลงโทษหรอืไม่
และมผีลไปจนกว่าจะพน้โทษจาํคุกหรอื
พน้จากการรอลงโทษมาแลว้ 3 ปี

1

4

5

6

กรณีท่ี 2
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หมายเหตุลกัษณะการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

(2) กรณีคณะกรรมการพจิารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเหน็ควรใหนํ้า
มาตรการลงโทษปรบัทางแพ่งมาใชบ้งัคบักบับุคคลดงักล่าว โดยมกีารแจง้
เป็นหนงัสอื 
     

ใหเ้ริม่พน้จากตําแหน่งเมื่อมกีารแจง้เป็น
หนงัสอืถงึกรณีดงักล่าว และมผีลไป
จนกว่าจะพน้ระยะเวลาทีก่าํหนด 
ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่า 3 ปี 

ในการกาํหนดระยะเวลาการมลีกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจใหนํ้าปจัจยัต่อไปนี้มาประกอบการพจิารณา 
(1) บทบาทความเกีย่วขอ้ง และพฤตกิรรมของ
บุคคลทีถู่กพจิารณา
(2) การลงโทษทีบุ่คคลนัน้ไดร้บัไปแลว้ 
(3) ผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อบรษิทั หรอืผู้
ถอืหุน้โดยรวม หรอืผลประโยชน์ทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิรรมทีพ่จิารณา
(4) การแกไ้ขหรอืการดาํเนินการอื่นทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้โดยรวม หรอืตลาดทุน
โดยรวม เพือ่แกไ้ข เยยีวยา หรอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิรรมทาํนองเดยีวกนันัน้ซํ้าอกี 
(5) พฤตกิรรมอื่นของผูถู้กพจิารณาทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการปฎบิตังิานหรอืขดัขวางการปฎบิตังิานของ
สาํนกังาน 
(6) ประวต้หิรอืพฤตกิรรมในอดตีอื่นใดทีแ่สดงถงึ
ความไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็น กรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ของบรษิทั

(3) กรณีสาํนกังาน ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวน ใหเ้ริม่พน้จากตําแหน่งเมื่อสาํนกังาน 
ก.ล.ต.มหีนงัสอืกล่าวโทษต่อพนกังาน
สอบสวน และมผีลไปจนกว่าจะเขา้กรณี
ใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 
(ก) พนกังานอยัการมคีาํสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้อง
คด ีหรอืเมื่อศาลมคีาํพพิากษาถงึทีส่ดุใหย้ก
ฟ้อง
 (ข) พน้โทษจาํคุกหรอืพน้จากการรอ
ลงโทษมาแลว้ 3 ปี
    
        การกล่าวโทษจะตอ้งผ่านกระบวน
การสอบทานการพจิารณาตามทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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หมายเหตุลกัษณะการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจท่ีมีอยู่แล้วก่อนท่ีประกาศฉบบัน้ีจะใช้บงัคบั

บุคคลใดถูกเปรยีบเทยีบความผดิหรอืถูกสาํนกังานกล่าวโทษเป็นหนงัสอืต่อ
พนกังานสอบสวนซึง่เป็นเหตุใหม้ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ.8/2553 เรื่อง การ
กาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
ลว.23 เม.ย.2553 บุคคลนัน้ยงัคงเป็นผูม้ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตาม
ประกาศน้ี โดยยงัคงตอ้งพน้จากตําแหน่งตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรอืมาตรา 89/6 ต่อไปจนกว่าจะครบ
กาํหนดเวลาหรอืเงื่อนไขตามทีก่าํหนดไว้
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