
 

1 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 2) เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) เสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ดังนี้   

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ 

 1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

  - การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
  - การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

  2.1 การเสนอวาระการประชุม 
   เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ณ วันเสนอวาระ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

  2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ  
   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอช่ือบุคคล  

  2.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 3. วิธีการในการเสนอเร่ือง 

  ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยด าเนินการดังนี้ 

  3.1 การเสนอวาระการประชุม 
   ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ 
   ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
 กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น

กรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563”  
 ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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  3.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
   ผู้ถือหุ้นระบุช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จ านวนหุ้นที่ถือครอง พร้อมค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่าน  
   ช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนด 
 4. ช่องทางการน าส่งเอกสาร 

 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการต้องท าหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบท่ีก าหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วน
และถูกต้อง สามารถน าส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562  
 
 
 
 
 

 ผู้ถือหุ้นส่งค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งได้ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

- ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.thanachart.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ”์ เลือกหัวข้อ “ข้อมูล 
ผู้ถือหุ้น” และเลือกหัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น” 

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ท่ีอยู่ตามข้อมูลข้างต้น)  

- ทางอีเมล tcap_ir@thanachart.co.th 

 5.  เง่ือนไขในการพิจารณา 

  5.1 การเสนอวาระการประชุม 

   เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็น
วาระการประชุม 

 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ก าหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 
 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง

    ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและ

    เรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
    ของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก 
    ข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการ
    บรรจุวาระการประชุม 

  5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ตามที่บริษัทฯ ก าหนด และบุคคลที่ถูกเสนอช่ือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  
และประกาศทางการที่ก ากับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ  

 

ส านักเลขานกุารองค์กร 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 17 โซนซีดี 
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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 6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ 

  6.1 การเสนอวาระการประชุม 

   คณะกรรมการชุดย่อยที่ เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมในเดือนธันวาคม 2562 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 

  6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 เลขานุการบริษัทจะน ารายช่ือบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอช่ือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน  และจะเปิดเผยช่ือบุคคลที่เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 

  6.3 การเสนอค าถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

    เลขานุการบริษัท จะรวบรวมค าถาม/ข้อเสนอแนะ เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
ส านักเลขานุการองค์กร  
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012  



 

เอกสารแนบ 1 

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1. ข้อมลูทั่วไปของผู้ถือหุ้น 
 ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ ) :   
 ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ : 
 เลขท่ี   หมู่บ้าน / อาคาร   
 หมู่ที ่  ตรอก / ซอย   
 ถนน    ต าบล / แขวง   
 อ าเภอ / เขต   จังหวัด   
 รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์ 
 โทรสาร   E-mail   
 ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มิได้มสีัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้ในต่างประเทศ) 
     
     

2. จ านวนหุน้ที่ถือครอง :   ณ วันท่ี   

3. เร่ืองท่ีเสนอ :   
 วัตถุประสงค ์:     [  ] เพื่อทราบ             [  ] เพื่ออนุมัติ  [  ] เพื่อพิจารณา 
 รายละเอียด :                                                                                                 . 
     
      [  ] มีเอกสารประกอบ  [  ] ไม่มีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารประกอบการพิจารณา  

 เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
 1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น 
  และยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้  
 ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม หรือรับมอบอ านาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ 
 ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
 2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
  ไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้น 

5. ค ารับรอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกลา่วได ้
 
 ลงช่ือ                                                       ผู้ถือหุ้น 

(                                                    ) 

 วันท่ี                                              . 



 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุน้ 
 ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ ) :   
 ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ : 
 เลขท่ี   หมู่บ้าน / อาคาร   
 หมู่ที ่  ตรอก / ซอย   
 ถนน   ต าบล / แขวง   
 อ าเภอ / เขต   จังหวัด   
 รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์  
 โทรสาร   E-mail   
 ที่อยู่ในต่างประเทศ :   (กรณีบุคคลที่มิได้มสีัญชาตไิทยให้ระบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)  
     
     

2.  จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง   ณ วันท่ี    

3.  รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชือ่เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

4.  เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :  ส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ 
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการ 
ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้รับมอบอ านาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ 
ลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้น 

2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลที่ได้รับ 
 การเสนอช่ือ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า  
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

5. ค ารับรอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ 
 
 ลงช่ือ                                                       ผู้ถือหุ้น 

(                                                    ) 

 วันท่ี                                              . 



 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 6 หน้า 

เอกสารแนบ 3 

แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล  (1) ภาษาไทย                                                        .(ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ถ้ามี)                              )
   (2) ภาษาอังกฤษ                                                    .(ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ถ้ามี)                              ) 
 เลขประจ าตัวประชาชน                                                         .เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร                                . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                            . 
 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด                                                               .อายุ                          .ปี 
 

3. สัญชาติ                                                                         .เพศ                              . 
 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                                                        .รหัสไปรษณีย์                . 
 หมายเลขโทรศัพท์                                                 .หมายเลขโทรศัพท์มือถือ                                                   . 
 E-mail Address                                                      . 
  
5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส (จดทะเบยีน) / สมรส (ไม่จดทะเบียน) / หย่าร้าง / หม้าย)                                         . 

 5.1 ช่ือ-นามสกุล คูส่มรส                                                               .(ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถ้ามี)                              ) 
 สถานท่ีท างาน                                                                                                       .สัญชาติ                      . 
 เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                        . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 

 5.2 ช่ือ-นามสกุล บุตร/บตุรบญุธรรม                                                 .(ช่ือ-นามสกุลเดิม (ถ้าม)ี                              ) 
 สถานท่ีท างาน                                                                                                      .สัญชาติ                       . 
 เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                        . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 
 วัน/เดือน/ปีเกิด                                                               . 
 
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
 6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา กลุ่มคุณวุฒิ ปีที่ส าเร็จ (พ.ศ.) 

    
    

  

 

 

 

ส าหรับติดรูปสี  
ขนาด 2 นิ้ว 

(รูปถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 



 

หน้าที่ 2 ของจ านวน 6 หน้า 

เอกสารแนบ 3 

 6.2 หลักสตูรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่ขอความเห็นชอบ 

ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เขา้ร่วม (พ.ศ.) 

   
   

 
7. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน 

ชื่อสถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน) 

ตั้งแต่ป ี(พ.ศ.) ถึงปี (พ.ศ.) 

     
     

     
     

     
     

     
     

 7.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 

                                                                                                                                                         .  
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
 

7.2 การด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
 ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุ
 ต าแหน่งและโปรดช้ีแจงแนวทางด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

                                                                                                                                                         .  
                                                                                                                                                         . 
 
8.  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
 

 



 

หน้าที่ 3 ของจ านวน 6 หน้า 
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9. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ และทุกบริษัทท่ีมีการถือหุ้น 

 9.1 บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวข้อง 

 กลุ่มธุรกิจที่ 1 

ล าดับ ชื่อบริษัท บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ 

ชื่อ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ป ี 
– ถึงป ี
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้นที่

ถือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ) 

ได้รับสินเชื่อจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ 
สง. ที่ขอความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

         

         

 กลุ่มธุรกิจที่ 2 

ล าดับ ชื่อบริษัท บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ 

ชื่อ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ป ี 
– ถึงป ี
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้นที่

ถือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ) 

ได้รับสินเชื่อจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ 
สง. ที่ขอความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

         
         

 กลุ่มธุรกิจที่ 3 

ล าดับ ชื่อบริษัท บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ 

ชื่อ
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ป ี 
– ถึงป ี
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้นที่

ถือ 

ประเภทของต าแหน่ง  
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ) 

ได้รับสินเชื่อจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ 
สง. ที่ขอความเห็นชอบ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

         
         

 รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง                                    .กลุ่ม                                    .บริษัท 
 รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร                                    .กลุ่ม 
 รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศท่ีตนเองเป็นกรรมการ                                    .บริษัท 

ค าช้ีแจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอ่ืนมากกว่า 3 กลุ่ม หรือเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดช้ีแจงแนวทางด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) 

                                                                                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                                                               . 
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 9.2  บริษัทท่ีคู่สมรสเกี่ยวข้อง 

ล าดับ ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง ตั้งแต่ป ี– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของหุ้นที่ถือ ได้รับสินเชื่อจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ สง. 
ที่ขอความเห็นชอบ  

(ใช่/ไม่ใช่) 

       

       

  
 9.3  บริษัทท่ีบุตรที่ยังไม่บรรลุนติภิาวะเกี่ยวข้อง   

ล าดับ ชื่อบุตร ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง ตั้งแต่ป ี– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละของ 
หุ้นที่ถือ 

ได้รับสินเชื่อจาก สง. / 
บริษัทในกลุ่ม Solo 

consolidation ของ สง. ที่
ขอความเห็นชอบ  

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

        

 หมายเหต ุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า 
  (1.1) กลุ่มของบริษัทท่ีประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 
  (1.2) กลุ่มของบริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 
  (2) ส าหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง  
   (2.1) ให้จดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทท่ีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัท 
   เป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย 
   (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 

 
 10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  

 ศาล สถานะในคดี 
(โจทก์/จ าเลย/ผู้ร้อง/ 
ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี) 

ประเภทคด ี
(แพ่ง/อาญา/

ล้มละลาย/ปกครอง) 

ข้อหาหรือฐาน
ความผิด 

ทุนทรัพย์ เลขที่คด ี วันที่พิจารณา
คดีล่าสุด 

ผลคดี 
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 11. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น 

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/  
ร้องทุกข์/สอบสวน 

เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

วันที่ถูกกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

สถานะการสอบสวน ผลการพิจารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     

     

 
 12. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน  

หน่วยงานที่สอบสวน เรื่องที่ถูกสอบสวน วันที่ถูกสอบสวน    ผู้สอบสวน สถานะการสอบสวน ผลการสอบสวน 

      
      

 
 13. เอกสารประกอบการพิจารณา  
 (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
 (2) หลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีท่ีผ่านมา 
 (3) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form  
  ตามเอกสารแนบ 4) 
 (4) ส าเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (5) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเช่ือแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูล
  เครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าบุคคลดังกล่าวไม่เข้าข่ายจัดช้ันเป็นลูกหนี้ช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน  
  ช้ันสงสัย ช้ันสงสัยจะสูญ หรือสูญ 
 (6) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์คณุสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี) 

 
 14. ค ารับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และประกาศทางการที่ก ากับดูแล
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดในแบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบข้อมูลนี้และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อความอัน
เป็นเท็จ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีทราบ 
 ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอช่ือและข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงตกลง ยินยอม
ให้บริษัทฯ ท าการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมายและ
ประกาศทางการและเปิดเผยข้อมูลในวาระเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือ 
แต่งตั้งกรรมการใหม่ (แล้วแต่กรณี) ในเอกสารการประชุมที่เสนอผู้ถือหุ้นหรือลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด  
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ตามกระบวนการที่พึงปฏิบัติเป็นการทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบ 
ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ  

 
 
    ลงช่ือ                                                          

(                                                         ) 

 วันท่ี                                                                                                    
 
 
 
หมายเหตุ   
1. กรณีช่องว่างในการระบุข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้ 
2. บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)                                                                                                             . 
 โทรศัพท์                              โทรสาร                                   E-mail Address                                 . 
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Company Testifying Form 
(Name of Company) 

Dated                                                  .(วันท่ีพิมพ์เอกสาร) 

The Governor, Bank of Thailand 

 I am Mr. / Ms.                                                                 .(ช่ือบุคคลที่ขอความเห็นชอบ) 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

เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั 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 หรอืเป็นผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงอื่นตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามทุจรติ ทัง้น้ี ใหร้วมถงึผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีหรอืผูช่้วยรฐัมนตรี
ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยคณะกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีหรอืดาํรงตําแหน่งทาง
การเมอืงอื่นใดตามที ่ธปท.ประกาศกําหนด

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

                        แบบตรวจสอบคณุสมบติับคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

            คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามทัว่ไป
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ลาํดบั คณุสมบติั ใช่ ไม่ใช่

11 ไมเ่ป็นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอืหลายอยา่ง ในบรษิทัอื่น
เกนิกว่า 3 กลุ่มธุรกจิในเวลาเดยีวกนั โดยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หมายถงึ                    
1. กรรมการทีท่าํหน้าทีบ่รหิารในตําแหน่งผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ หรอืผูซ้ึง่มี
   ตําแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น                                          
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 โดยไมน่บัรวมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีส่ถาบนัการเงนิไดม้าจากการ
ปรบัปรงุโครงสรา้งหน้ี

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

14 ไมเ่คยถูกหน่วยงานอื่นของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากทีร่ะบุในขอ้ 13 กล่าวโทษ รอ้งทุกข์
หรอืกําลงัถูกดาํเนินคดใีนความผดิฐานฉ้อโกง หรอืทุจรติทางการเงนิ เวน้แต่ ปรากฏว่าคดี
ถงึทีสุ่ดโดยไมม่คีวามผดิ

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)
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18 ไมม่ ีหรอืไมเ่คยมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการละเลยการตรวจสอบดแูล หรอืการปฏบิตังิานทีพ่งึกระทาํ
ตามสมควรเยีย่งกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูม้อีํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัซึง่
ทาํใหส้ถาบนัการเงนิ หรอืบรษิทัฝา่ฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ คู่มอืการปฏบิตังิาน
ภายในตลอดจนมตขิองคณะกรรมการ หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ไมว่่าจะเป็นเรือ่ง
การพจิารณาสนิเชื่อ การตดัสนิใจลงทุน หรอืการดาํเนินการอื่นใด อนัอาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิความไม่
เชื่อมัน่ในธุรกจิสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทั หรอืความเสยีหายต่อชื่อเสยีง ฐานะ หรอืการดาํเนินธุรกจิ
ของสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั หรอือาจเกดิความเสยีหายต่อลกูคา้ของธุรกจิสถาบนั
การเงนิ หรอืบรษิทั เช่น ทาํใหก้ารดาํรงเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (BIS Ratio) ตํ่ากว่าทีก่ฎหมาย
กําหนด หรอืทาํใหไ้มส่ามารถดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคล่องไดต้ามทีก่ฎหมายกําหนด เป็นตน้

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 หรอืไมเ่คยตอ้ง
คาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ

26 ไมเ่คยเป็นบุคคลทีถู่กกําหนด (ประกาศรายชื่อ) หรอืตอ้งคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ากระทาํความผดิฐาน
สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอืสนบัสนุนทางการเงนิแก่การแพรข่ยายอาวุธทีม่ ี
อานุภาพทาํลายลา้งสงู ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธทีม่อีานุภาพทาํลายลา้งสงู
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27 ไมเ่คยมปีระวตักิารถูกกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์ถูกสอบสวน หรอืไมอ่ยูร่ะหว่างการถูกสอบสวน 
โดยหน่วยงานของรฐั ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ สาํนกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิสาํนกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจัจยัในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการดาํรงตําแหน่งได)้

28 ไมเ่คยมปีระวตักิารถูกสอบสวนโดยอดตีนายจา้ง หรอืนายจา้งปจัจบุนั  
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจัจยัในการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการดาํรงตําแหน่งได ้กรณเีป็นเรือ่งที่
เกีย่วกบัการทาํผดิกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัภายในองคก์รทีเ่กีย่วกบัความซื่อสตัยส์ุจรติ)

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

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
เกณฑ ์สามารถดาํรงตําแหน่งอยูต่่อไปไดไ้มเ่กนิวนัที ่1 พ.ค.2565

4 ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี ในบรษิทั และ/หรอืบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
ธนชาต 
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 ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของ
บรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

             คณุสมบติัเพ่ิมเติมของกรรมการอิสระ
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6 ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณ
อยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอืไมเ่คยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั (ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดโดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้ง) หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่ ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมบรษิทั เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีจ่ดัทาํ
แบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั 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

7 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีํานาจควบคุม 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
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ลาํดบั คณุสมบติั ใช่ ไม่ใช่

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

                                         (                                                         )

             คณุสมบติัเพ่ิมเติมของกรรมการตรวจสอบ

                     วนัที ่ ________________________________________

                     ลงชื่อ ________________________________________
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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)

เอกสารแนบท้าย

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

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี 23 มกราคม 2560)

ลกัษณะการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ
ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น

กรณีท่ี 1

1

2

3
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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

กรณีท่ี 3

1
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