
แบบสอบถามคุณสมบัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ (ไทย) ………………………………………………… (English)……………………………………………… 
 

ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี ้มีทั้งหมด 5 หมวด ประกอบด้วย 
• หมวดท่ี 1 : คุณสมบติัทัว่ไปของกรรมการ 
• หมวดท่ี 2 : ลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการ 
• หมวดท่ี 3 : การเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัอืน่ และการประกอบธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง 

      ผลประโยชน ์
• หมวดท่ี 4 : คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีบริษทัก าหนด 
• หมวดท่ี 5 : คุณสมบติัเฉพาะของกรรมการอิสระ 

 
บริษทัขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถาม โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง “มีคุณสมบติั” หรือ “ขาดคุณสมบติั”

หรือ “มีลกัษณะตอ้งห้าม” หรือ “ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม” 
 
“มีคุณสมบัต”ิ หมายความว่า มีคุณสมบติัท่ีตรงกบัหลกัเกณฑข์องขอ้นั้นในการเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมาย หรือ 

บริษทัก าหนด 
“ขาดคุณสมบัต”ิ หมายความว่า ไม่มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมาย หรือบริษทัก าหนด 
“มีลักษณะต้องห้าม” หมายความว่า มีลกัษณะตอ้งห้ามในการเป็นกรรมการตามขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ 
“ไม่มีลักษณะต้องห้าม” หมายความว่า ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเป็นกรรมการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเป็นลกัษณะท่ี

เขา้ขอ้ยกเวน้ 
 
แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นตามกฎหมาย ประกาศ ค าส่ัง ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของกรรมการ ดงันั้นการ

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



หมวดท่ี 1 : คุณสมบัติท่ัวไปของกรรมการ  
 

ล าดับ 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัติ     

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
2. 
 

เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 
มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการท างาน 
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
- ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับ 
รอง และมีประสบการณ์ในการท างานไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือ 
- ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 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 

   

    
หมวดท่ี 2 : ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
 

ล าดับ 
  

ลักษณะต้องห้าม อ้างถึง ไม่ม ี
ลักษณะ 
ต้องห้าม 

มี 
ลักษณะ 
ต้องห้าม 

หมายเหตุ 

1. 

 
1. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลาย
มาแลว้ ไม่ถึง 5 ปี หรือเป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์
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 ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือ 
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 
 
 
 
 
 



 
หมวดท่ี 3 : การเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน และการประกอบธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

ล าดับ 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัติ     

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ 
แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง 
หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้าง 
หุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ 
บริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ 
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือ 
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที ่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

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

   

 
หมวดท่ี 4 : คุณสมบัติของกรรมการตามท่ีบริษัทก าหนด 
 

ล าดับ 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัติ     

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี 
พ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ 
มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และ 
จริยธรรม 

- หลกัเกณฑข์องบริษทั    

2. 
 
 

มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ 
ด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความ 
ส าเร็จ 

- หลกัเกณฑข์องบริษทั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท่ี 5 : คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ 
 

ล าดับ 
  

คุณสมบัต ิ อ้างถึง มี
คุณสมบัติ     

ขาด
คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ 

1. 
 
 

ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ในธนาคาร บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

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

   

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ 
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

    

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ6 กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัท 
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น 
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้ 
บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 

    

4. 
 
 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ 
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท 
ย่อย 

    

5. 
 
 

ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 
 

    

6. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริการ หรือหุ้นส่วนผู้จัด 
การของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
สังกัดอยู่ 

    

7. 
 
 

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่
ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

    



หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น 
 

8. 
 
 

ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น 
อิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

    

 
โดยในการพจิารณาคุณสมบัตกิรรมการอิสระ ต้องไม่เคยเป็นบุคคล ตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบสอบถามฉบับนี ้และเอกสารเพิม่เติม (ถ้าม)ี มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง 
ทั้งนี ้หากข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้แล้วมกีารเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีม่ีการ 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และขอยืนยันในการให้ความยินยอมเสนอช่ือข้าพเจ้า เพ่ือการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี 
 
ลงช่ือ………………………………………ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
       (                                                              ) 
 วันที…่…………………………………… 


