
แบบสอบถามคุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

 
ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ (ไทย) ………………………………………………… (English)……………………………………………… 
 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี ้มทีั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วย 
„ หมวดที ่1 : คุณสมบติัทัว่ไปของกรรมการ 
„ หมวดที ่2 : ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
„ หมวดที ่3 : การเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน และการประกอบธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

      ผลประโยชน ์
„ หมวดที ่4 : คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีบริษทัก าหนด 
„ หมวดที ่5 : คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการอิสระ 

 
บริษทัขอความร่วมมือใหท่้านตอบแบบสอบถาม โดยใส่เคร่ืองหมาย �ในช่อง “มีคุณสมบติั” หรือ “ขาดคุณสมบติั”

หรือ “มีลกัษณะตอ้งหา้ม” หรือ “ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม” 
 
“มีคณุสมบัต”ิ หมายความวา่ มีคุณสมบติัท่ีตรงกบัหลกัเกณฑข์องขอ้นั้นในการเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมาย หรือ 

บริษทัก าหนด 
“ขาดคณุสมบัต”ิ หมายความวา่ ไม่มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมาย หรือบริษทัก าหนด 
“มีลกัษณะต้องห้าม” หมายความวา่ มีลกัษณะตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการตามขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ 
“ไม่มีลกัษณะต้องห้าม” หมายความวา่ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเป็นลกัษณะท่ี

เขา้ขอ้ยกเวน้ 
 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนตามกฎหมาย ประกาศ ค าสัง่ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการ ดงันั้นการ

ตีความ หรือความหมายต่างๆ เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย ประกาศ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 
 
ลงช่ือ…………………………….………………………ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่1 : คุณสมบัตทิัว่ไปของกรรมการ  
 

ล าดบั 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัต ิ    

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
2. 
 

เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 
มีคุณวฒิุทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างาน 
ตามหลกัเกณฑ์ต่อไปนี ้
- ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
ท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับ 
รอง และมีประสบการณ์ในการท างานไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือ 
- ส าเร็จการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี และมีประสบ 
การณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

- พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ ม.68 (1) 
- พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ม.103(9) 
- ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น/ข. 
14/2549 ลว. 2 พ.ค. 49 

   

    
หมวดที ่2 : ลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 
 

ล าดบั 
  

ลกัษณะต้องห้าม อ้างถึง ไม่ม ี
ลกัษณะ 
ต้องห้าม 

ม ี
ลกัษณะ 
ต้องห้าม 

หมายเหตุ 

1. 

 
1. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลาย
มาแลว้ ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นบุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์
บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

- พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ ม. 68 (2) 
- พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ม.103 (1) 
- ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กธ/น/ข. 
3/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48 
- ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
5/ 2548 ลว. 17 ม.ค. 48 

   

2. 

 
2. เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกในความผิดเก่ียวกบั 
ทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริต ไม่วา่จะมีการรอการลงโทษหรือ 
ไม่ก็ตาม 

- พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ ม.68 
(3) 
- พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ ม.103 (2) 

   

3. 3. เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องคก์าร
หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

- พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ ม.68(4) 

 
   

 
 
 
ลงช่ือ…………………………….………………………ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่3 : การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอืน่ และการประกอบธุรกจิทีก่่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ล าดบั 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัต ิ    

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ไม่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ 
แข่งขันกบักจิการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง 
หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผดิในห้าง 
หุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือ 
บริษทัอืน่ที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั และ 
เป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพือ่ 
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อืน่ เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที ่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

- พ.ร.บ.บริษทัมหาชนฯ ม.86  
- ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้30 

   

 
หมวดที ่4 : คุณสมบัตขิองกรรมการตามทีบ่ริษัทก าหนด 
 

ล าดบั 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัต ิ    

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี 
พืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น า วสัิยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และ 
จริยธรรม 

- หลกัเกณฑข์องบริษทั    

2. 
 
 

มีวสัิยทัศน์ที่โดดเด่น มีความคดิสร้างสรรค์ มีความสามารถ 
ด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความ 
ส าเร็จ 

- หลกัเกณฑข์องบริษทั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่5 : คุณสมบัตเิฉพาะของกรรมการอสิระ 
 

ล าดบั 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัต ิ    

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ถือหุ้นไม่เกนิ 0.5 % ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ในธนาคาร บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกีย่วข้องด้วย 

- ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ.11/2551 
ลว. 23 ก.ย. 51 
-ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ที ่ทจ.14/2551 ลว.2 มิ.ย.51 
- นิยามกรรมการอสิระของ 
บริษทั 

   

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ 
ควบคุมของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัย่อยล าดบัเดยีวกนั 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

    

3.  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ6 กบับริษัท บริษทัย่อย บริษทั 
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็น 
การขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ หรือผู้ 
บริหาร ของผู้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

    

4. 
 
 

ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้่อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ 
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั 
ย่อย 

    

5. 
 
 

ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกีย่วข้องกบัผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั 
 

    

6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริการ หรือหุ้นส่วนผู้จัด 
การของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษทั 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
สังกดัอยู่ 

    

7. 
 
 

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

    



หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี ้ในกรณทีี่ผู้ให้บริการ
ทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั้น 
 

8. 
 
 

ไม่มีลกัษณะอืน่ใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
อสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบริษัท 

    

 
โดยในการพจิารณาคุณสมบัตกิรรมการอสิระ ต้องไม่เคยเป็นบุคคล ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอสิระ เว้นแต่ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รับการผ่อนผนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี ้และเอกสารเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี มคีวามถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง 
ทั้งนี ้หากข้อมูลทีไ่ด้แจ้งไว้แล้วมกีารเปลีย่นแปลงในสาระส าคญั ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วนันับแต่วนัทีม่กีาร 
เปลีย่นแปลงข้อมูลดงักล่าว และขอยนืยนัในการให้ความยนิยอมเสนอช่ือข้าพเจ้า เพือ่การพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี 
 
ลงช่ือ………………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
       (                                                              ) 
 วนัที…่…………………………………… 


