การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น 2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) เสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ดังนี้
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ
1. ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
- การเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
2.1 การเสนอวาระการประชุม
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายเดี ย วหรื อ หลายราย ณ วั น เสนอวาระ ซึ่ งถื อ หุ้ น และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งนั บ รวมกั น ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอชื่อบุคคล
2.3 การเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. วิธีการในการเสนอเรื่อง
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยดาเนินการดังนี้
3.1 การเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563”
 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ กรอกรายละเอี ย ดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้ อ มู ล บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษั ท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
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3.3 การเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จานวนหุ้นที่ถือครอง พร้อมคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผ่าน
ช่องทางที่บริษัทฯ กาหนด
4. ช่องทางการนาส่งเอกสาร
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ สนอวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง
เป็นกรรมการต้องทาหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบที่กาหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วน
และถูกต้อง สามารถนาส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562


สานักเลขานุการองค์กร
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ชัน้ 17 โซนซีดี
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผู้ถือหุ้นส่งคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สามารถส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanachart.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เลือกหัวข้อ “ข้อมูล
ผู้ถือหุ้น” และเลือกหัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ที่อยู่ตามข้อมูลข้างต้น)
- ทางอีเมล tcap_ir@thanachart.co.th


5. เงื่อนไขในการพิจารณา
5.1 การเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็น
วาระการประชุม








เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กาหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง
ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและ
เรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริ ษัทฯ เว้น แต่ข้ อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่ จะได้ เ ปลี่ ยนแปลงไปอย่ างมีนั ยสาคัญ จาก
ข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการ
บรรจุวาระการประชุม

5.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและ
ถูกต้ อง ตามที่บ ริษัท ฯ ก าหนด และบุค คลที่ ถูกเสนอชื่อ เป็น บุคคลที่ มีคุณ สมบั ติแ ละไม่มีลั กษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
และประกาศทางการที่กากับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
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6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ
6.1 การเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอก่ อ นน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุม ในเดือนธันวาคม 2562 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
6.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เลขานุการบริษัทจะนารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
โดยคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 กรณี ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น สมควรให้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน และจะเปิดเผยชื่อบุคคลที่เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว


6.3 การเสนอคาถาม/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เลขานุก ารบริ ษั ท จะรวบรวมคาถาม/ข้ อ เสนอแนะ เสนอฝ่ า ยจั ด การหรื อคณะกรรมการที่ เ กี่ย วข้ อ ง
พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักเลขานุการองค์กร
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3004, 3008-3012
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เอกสารแนบ 1

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ ) :
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที่
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มิได้มสี ัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จานวนหุน้ ที่ถือครอง :
3. เรื่องที่เสนอ :
วัตถุประสงค์ :
รายละเอียด :

ณ วันที่
[ ] เพื่อทราบ

[ ] เพื่ออนุมัติ

[ ] เพื่อพิจารณา
.

[ ] มีเอกสารประกอบ

[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารประกอบการพิจารณา
 เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น
และยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม หรือรับมอบอานาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้
ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสาเนาใบหุ้น
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)
วันที่

.

เอกสารแนบ 2

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุน้
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่น ๆ ) :
ที่อยู่ปัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที่
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มิได้มสี ัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จานวนหุ้นทีถ่ ือครอง

ณ วันที่

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชือ่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น นิ ติ บุ ค คล : ส าเนาหนั งสื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล และส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการ
ออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ ายของกรรมการผู้มี อานาจลงนามหรือ ผู้รั บมอบอานาจของนิติ บุค คลที่เ ป็น ผู้ถื อหุ้ นที่ ไ ด้
ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสาเนาใบหุ้น
2. แบบข้ อ มู ล บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการ พร้ อ มเอกสารของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่อ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น
(

)
วันที่

.

เอกสารแนบ 3

แบบข้อมูลบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
1. ชื่อ - นามสกุล (1) ภาษาไทย
(2) ภาษาอังกฤษ
เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)

สาหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว
(รูปถ่ายไม่เกิน
6 เดือน)

.(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
.(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
.เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร
.

2. วัน/เดือน/ปีเกิด

.อายุ

3. สัญชาติ

.เพศ

4. ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail Address

)
)
.

.ปี
.
.รหัสไปรษณีย์

.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
.

5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส (จดทะเบียน) / สมรส (ไม่จดทะเบียน) / หย่าร้าง / หม้าย)

.
.

.

5.1 ชื่อ-นามสกุล คูส่ มรส
สถานที่ทางาน
เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)

.(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
.สัญชาติ
.
.

)
.

5.2 ชื่อ-นามสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม
สถานที่ทางาน
เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่ Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)
วัน/เดือน/ปีเกิด

.(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
.สัญชาติ
.
.

)
.

.

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ระดับการศึกษา

หน้าที่ 1 ของจานวน 6 หน้า

กลุ่มคุณวุฒิ

ปีที่สาเร็จ (พ.ศ.)

เอกสารแนบ 3
6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ขอความเห็นชอบ
ชื่อหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตร

ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.)

7. ประสบการณ์การทางานจนถึงปัจจุบัน
ชื่อสถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน)

ตั้งแต่ปี (พ.ศ.)

ถึงปี (พ.ศ.)

7.1 หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงานปัจจุบัน
.
.
.
.
7.2 การดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือการดารงตาแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง (มี/ไม่มี) กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุ
ตาแหน่งและโปรดชี้แจงแนวทางดาเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
.
.
8. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
.
.
.
.

หน้าที่ 2 ของจานวน 6 หน้า

เอกสารแนบ 3
9. การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น
9.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
กลุ่มธุรกิจที่ 1
ลาดับ

ชื่อบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตาแหน่ง

ตั้งแต่ปี
– ถึงปี
(พ.ศ.)

ร้อยละ
ของหุ้นที่
ถือ

ประเภทของตาแหน่ง
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)

ได้รับสินเชื่อจาก สง. /
บริษัทในกลุ่ม Solo
consolidation ของ
สง. ที่ขอความเห็นชอบ
(ใช่/ไม่ใช่)

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตาแหน่ง

ตั้งแต่ปี
– ถึงปี
(พ.ศ.)

ร้อยละ
ของหุ้นที่
ถือ

ประเภทของตาแหน่ง
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)

ได้รับสินเชื่อจาก สง. /
บริษัทในกลุ่ม Solo
consolidation ของ
สง. ที่ขอความเห็นชอบ
(ใช่/ไม่ใช่)

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในและ
ต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อ
ตาแหน่ง

ตั้งแต่ปี
– ถึงปี
(พ.ศ.)

ร้อยละ
ของหุ้นที่
ถือ

ประเภทของตาแหน่ง
(ประธานกรรมการ/กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ)

ได้รับสินเชื่อจาก สง. /
บริษัทในกลุ่ม Solo
consolidation ของ
สง. ที่ขอความเห็นชอบ
(ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2
ลาดับ

ชื่อบริษัท

กลุ่มธุรกิจที่ 3
ลาดับ

ชื่อบริษัท

รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
.กลุ่ม
รวมบริษัทที่ตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร
รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองเป็นกรรมการ

.บริษัท
.กลุ่ม
.บริษัท

คาชี้แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็นบุคคลที่มีการดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม หรือเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้แจงแนวทางดาเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
.
.
.
.

หน้าที่ 3 ของจานวน 6 หน้า
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9.2 บริษัทที่คู่สมรสเกี่ยวข้อง
ลาดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

ตั้งแต่ปี – ถึงปี
(พ.ศ.)

ร้อยละของหุ้นที่ถือ

ได้รับสินเชื่อจาก สง. /
บริษัทในกลุ่ม Solo
consolidation ของ สง.
ที่ขอความเห็นชอบ
(ใช่/ไม่ใช่)

9.3 บริษัททีบ่ ุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะเกี่ยวข้อง
ลาดับ

ชื่อบุตร

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

ตั้งแต่ปี – ถึงปี
(พ.ศ.)

ร้อยละของ
หุ้นที่ถือ

ได้รับสินเชื่อจาก สง. /
บริษัทในกลุ่ม Solo
consolidation ของ สง. ที่
ขอความเห็นชอบ
(ใช่/ไม่ใช่)

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า
(1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม
(1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
(2) สาหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
(2.1) ให้จดั กลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัท
เป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย
(2.2) กรณีมีตาแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย
10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
ศาล

สถานะในคดี
(โจทก์/จาเลย/ผู้ร้อง/
ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี)

ประเภทคดี
(แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย/ปกครอง)

ข้อหาหรือฐาน
ความผิด

หน้าที่ 4 ของจานวน 6 หน้า

ทุนทรัพย์

เลขที่คดี

วันที่พิจารณา
คดีล่าสุด

ผลคดี
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11. ประวั ติ การถู ก กล่ า วโทษ ร้ องทุ ก ข์ การถูก สอบสวน หรือ อยู่ ระหว่ า งการถู กสอบสวนโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (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) หลักฐานแสดงการชาระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา
(3) หนังสือ รับ รองการท างานจากสถานที่ท างานเดิ ม (กรณีชาวต่า งประเทศให้ ใช้ แบบ Company Testifying Form
ตามเอกสารแนบ 4)
(4) สาเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(5) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูล
เครดิต หรือจากหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่อ รับรองว่ าบุคคลดังกล่าวไม่เข้า ข่ายจัดชั้ นเป็นลู กหนี้ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน
ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
(6) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)
14. คารับรองของบุคคลที่ขอความเห็นชอบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศทางการที่กากับดูแล
บริษัทฯ ซึ่งกาหนดในแบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบข้อมูลนี้และเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อความอัน
เป็นเท็จ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบ
ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงตกลง ยินยอม
ให้บริษัทฯ ทาการเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการขอความเห็นชอบตามกฎหมายและ
ประกาศทางการและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในวาระเสนอผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระหรื อ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ (แล้วแต่กรณี) ในเอกสารการประชุมที่เสนอผู้ถือหุ้นหรือลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด

หน้าที่ 5 ของจานวน 6 หน้า

เอกสารแนบ 3
ตามกระบวนการที่พึงปฏิบัติเป็นการทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น และเอกสารประกอบ
ที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(

)

วันที่

หมายเหตุ
1. กรณีช่องว่างในการระบุข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้
2. บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
โทรศัพท์

.
โทรสาร

E-mail Address
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เอกสารแนบ 4

Company Testifying Form
(Name of Company)
Dated

.(วันที่พิมพ์เอกสาร)

The Governor, Bank of Thailand
I am Mr. / Ms.
.(ชื่อบุคคลที่ขอความเห็นชอบ) 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)

.

แบบตรวจสอบคุณสมบัติบคุ คลเพื่อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทท่ี างการกําหนด
หมายเหตุ กฎหมายกําหนดให้ท่านต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตลอดระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหน่ง
ลําดับ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทัวไป
่
1 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2 ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือ
เข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด
หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนจํากัดอื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
3

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4

ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาํ คุก ในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทําโดยทุจริต
ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่กต็ าม
5 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6 ไม่เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการซึง่ ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นขณะที่
สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ จะได้รบั ยกเว้นจาก ธปท.
7 ไม่เคยถูก ธปท. หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. สังถอดถอนจากการเป็
่
นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจ
ในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงิน หรือบริษทั หลักทรัพย์ เว้นแต่ จะพ้นระยะเวลา
ทีก่ ําหนดห้ามดํารงตําแหน่ง หรือได้รบั การยกเว้นจาก ธปท.หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
8 ไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่น
ในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ ได้รบั ยกเว้นจาก ธปท.
9 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือเป็นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ทัง้ นี้ ให้รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี หรือผูช้ ่วยรัฐมนตรี
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผูช้ ่วยรัฐมนตรี หรือดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองอื่นใดตามที่ ธปท.ประกาศกําหนด
10 ไม่เป็นพนักงาน ธปท.หรือพ้นจาการเป็นพนักงานของ ธปท.ในตําแหน่งผูช้ ่วยผูว้ ่าการขึน้ ไป หรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะอยูใ่ นสายงานใด หรือในตําแหน่ง
ผูอ้ ํานวยการอาวุโสหรือตําแหน่ งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นในสายงานทีม่ อี ํานาจในการตัดสินใจ
กําหนดนโยบายกํากับดูแล หรือการกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ใช่

ไม่ใช่

ลําดับ

คุณสมบัติ

11 ไม่เป็นประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษทั อื่น
เกินกว่า 3 กลุ่มธุรกิจในเวลาเดียวกัน โดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หมายถึง
1. กรรมการทีท่ าํ หน้าทีบ่ ริหารในตําแหน่งผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือผูซ้ ง่ึ มี
ตําแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
2. กรรมการทีท่ าํ หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินการ หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใดๆ เยีย่ ง
ผูบ้ ริหาร
3. กรรมการทีเ่ ป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
4. กรรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั เว้นแต่ เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ไิ ว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
หมายเหตุ นับบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและบริษทั ทีไ่ ด้มาจากการปรับโครงสร้าง
หนี้เป็น 1 กลุ่มธุรกิจ
12 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่นบั รวมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทส่ี ถาบันการเงินได้มาจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
13 ไม่เคยถูก ธปท. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ มีหน้าที่
กํากับและควบคุมสถาบันการเงิน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกําลังถูกดําเนินคดี ในความผิด
ฐานฉ้อโกง หรือทุจริต ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสถาบันการเงินและหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายอื่นๆ เว้นแต่ ปรากฏว่าคดีถงึ ทีส่ ุดโดยไม่มคี วามผิด
14 ไม่เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐ ทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากทีร่ ะบุในข้อ 13 กล่าวโทษ ร้องทุกข์
หรือกําลังถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ ปรากฏว่าคดี
ถึงทีส่ ุดโดยไม่มคี วามผิด
15 ไม่ม ี หรือไม่เคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรือการดําเนินกิจการใดๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือทีม่ ี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผูอ้ ่นื หรือประชาชน
16 ไม่ม ี หรือไม่เคยมีประวัตสิ ่วนตัวหรือพฤติกรรมทีเ่ ป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรม หรือเอารัด
เอาเปรียบผูบ้ ริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น
17 ไม่ม ี หรือไม่เคยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการทํางานอันส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉล หรือไม่ม ี
ส่วนร่วม หรือไม่สนับสนุนให้เกิดการกระทําดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึง่ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ
หรือไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest)
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18 ไม่ม ี หรือไม่เคยมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแล หรือการปฏิบตั งิ านทีพ่ งึ กระทํา
ตามสมควรเยีย่ งกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูม้ อี ํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือบริษทั ซึง่
ทําให้สถาบันการเงิน หรือบริษทั ฝา่ ฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ คู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ภายในตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ ง
การพิจารณาสินเชื่อ การตัดสินใจลงทุน หรือการดําเนินการอื่นใด อันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่
เชื่อมันในธุ
่ รกิจสถาบันการเงินหรือบริษทั หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดําเนินธุรกิจ
ของสถาบันการเงินหรือบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรืออาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบัน
การเงิน หรือบริษทั เช่น ทําให้การดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง (BIS Ratio) ตํ่ากว่าทีก่ ฎหมาย
กําหนด หรือทําให้ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามทีก่ ฎหมายกําหนด เป็นต้น
19 ไม่ม ี หรือไม่เคยมีการทํางานทีแ่ สดงถึงการขาดมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานการบริหารความเสีย่ ง
หรือมาตรฐานทางวิชาชีพอื่นๆ ในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
กําหนดมาตรฐานอื่น ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอําพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานทีแ่ ท้จริง การจงใจหลีกเลีย่ งการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นอันเป็นสาระสําคัญ การถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
20 ไม่มปี ญั หาในการชําระเงินต้น หรือดอกเบีย้ กับสถาบันการเงิน หรือบริษทั ทีใ่ ห้สนิ เชื่อ หรือเข้าข่าย
จัดชัน้ เป็นลูกหนี้ชนั ้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัยจะสูญ หรือสูญ ทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ
21 ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต
22 ไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษทั
ซึง่ ผลของการขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ หรือผูบ้ ริหารจะแตกต่างกันตามลักษณะ
การขาดความน่าไว้วางใจ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย การขาดความเหมาะสม
ทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจในการบริหารจัดการบริษทั มหาชน
23 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
24 ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระทําความผิดในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
25 ไม่เคยต้องคําพิพากษา หรือคําสังของศาลให้
่
ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้อง
คําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
26 ไม่เคยเป็นบุคคลทีถ่ ูกกําหนด (ประกาศรายชื่อ) หรือต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่ากระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีม่ ี
อานุภาพทําลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทําลายล้างสูง
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27 ไม่เคยมีประวัตกิ ารถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ ถูกสอบสวน หรือไม่อยูร่ ะหว่างการถูกสอบสวน
โดยหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เป็นต้น
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจั จัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดํารงตําแหน่งได้)
28 ไม่เคยมีประวัตกิ ารถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้าง หรือนายจ้างปจั จุบนั
(ธปท.อาจนํามาเป็นปจั จัยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดํารงตําแหน่งได้ กรณีเป็นเรือ่ งที่
เกีย่ วกับการทําผิดกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรทีเ่ กีย่ วกับความซื่อสัตย์สุจริต)
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มของกรรมการอิ สระ
1 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชําระแล้วของบริษทั และถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุน้ ของ
ผูเ้ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2

3

4

5

ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่ จะพ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ดั ทําแบบตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการบริษทั หรือ
ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจใน
การจัดการ ทีป่ รึกษา หรือพนักงาน ของบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต เว้นแต่ พ้นจาก
ตําแหน่งหรือสถานะดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื ขอความเห็นชอบต่อ ธปท.
หมายเหตุ กรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งก่อนวันที่ 23 มิ.ย.2561 หากมีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สามารถดํารงตําแหน่งอยูต่ ่อไปได้ไม่เกินวันที่ 1 พ.ค.2565
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ในบริษทั และ/หรือบริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนชาต
หมายเหตุ กรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งก่อนวันที่ 23 มิ.ย.2561 หากมีคุณสมบัตไิ ม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สามารถดํารงตําแหน่งอยูต่ ่อไปได้ไม่เกินวันที่ 1 พ.ค.2565
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะเป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือผูท้ จ่ี ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย
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6

ไม่ม ี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือไม่เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั (ถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจํานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดโดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูเ้ กีย่ วข้อง) หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมบริษทั เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีจ่ ดั ทํา
แบบตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการบริษทั หรือได้รบั การแต่งตัง้

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระ
ต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์มตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่ารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม โดยในการพิจารณาภาระหนี้ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ดั ทําแบบตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการบริษทั หรือได้รบั การแต่งตัง้
8 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่ จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีจ่ ดั ทําแบบตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการ
บริษทั หรือได้รบั การแต่งตัง้
9 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
10 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน /
ลูกจ้าง /พนักงาน /ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และแข่งขันทีม่ นี ยั สําคัญ
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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ใช่

ไม่ใช่

คุณสมบัติ

ลําดับ

ใช่

11 ไม่มธี ุรกิจ หรือไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั อันอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ หรือไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ
หรือลงมติเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติเพิ่ มเติ มของกรรมการตรวจสอบ
1 เป็นกรรมการอิสระ
2

ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั

3

ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั
จดทะเบียน

4

มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอ และเหมาะสมทีจ่ ะทําหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ ________________________________________
ลงชื่อ ________________________________________
(
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)

ไม่ใช่

เอกสารแนบท้าย
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจในการบริ หารจัดการบริ ษทั มหาชน
(ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)
ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิ จการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
่ ดังนี้
กรณี ที่ 1 ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจที่ใช้บงั คับทัวไป
1

เป็ นบุคคลล้มละลาย เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

2

เป็ นบุคคลทีไ่ ม่สามารถดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการ
จัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายเกีย่ วกับการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาทีย่ งั ไม่สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งได้
เฉพาะลักษณะต้องห้ามทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3

2.1 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
2.2 บริหารงานทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็ นไปตามคําสังของหน่
่
วยงานกํากับ
ดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการทีไ่ ม่เหมาะสม
2.3 การกระทําทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย หรือการกระทําทีไ่ ม่เป็ นธรรม หรือ
เป็ นการเอาเปรียบ
เป็ นบุคคลทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ว่าจะมีคาํ พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจําคุก หรือพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยได้
กระทําโดยทุจริต
: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 2 1)
3.2 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยไม่ได้
รับอนุญาต และเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 289 ประกอบ
มาตรา 90 2)
: พ.ร.บ.สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 125 ประกอบมาตรา 16
3.3 การกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
: พ.ร.บ.สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 92 - 100 3)
3.4 ทุจริตทําให้ได้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของประชาชน, ทุจริตทําให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สนิ ของนิตบิ ุคคล, ทําลายทรัพย์สนิ ทีน่ ิตบิ ุคคลมีหน้าทีด่ แู ล, กระทําเพื่อ
มิให้เจ้าหนี้ได้รบั ชําระหนี้, แสวงวหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้, หลอกลวงนิตบิ ุคคล หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ทําให้ขาดประโยชน์อนั ควรได้
: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 306 - 315 4)
3.5 ทุจริตทําให้เสียหายแก่ลกู ค้า
พ.ร.บ.สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 มาตรา 145 - 150 5)
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หมายเหตุ

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิ จการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
4

เป็ นบุคคลทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกีย่ วกับการ
บริหารงานทีม่ ลี กั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ไม่ว่าศาลจะมี
คําพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจําคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่ถงึ 3 ปี

5

เป็ นผูท้ ศ่ี าลมีคาํ สังถึ
่ งทีส่ ดุ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกีย่ วกับ
ปปช. / ปปง. หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่
วันทีศ่ าลมีคาํ สังถึ
่ งทีส่ ดุ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของแผ่นดิน

6

เป็ นบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตามกรณีท่ี 1 ข้อ 3
อันเป็ นเหตุให้สาํ นักงาน ก.ล.ต.มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนัน้ ต่อพนักงานสอบสวน
และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและ
การดําเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนพิจารณาในชัน้ ศาล

หมายเหตุ

การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวนการ
สอบทานการพิจารณาตามทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กรณี ที่ 2 ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจเนื่ องจากมีพฤติ กรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535
ก่อนการแก้ไขเพิ่ มเติ ม โดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่5) พ.ศ.2559 ดังนี้
1

บุคคลที่มีพฤติ กรรมซึ่งมีลกั ษณะ
1.1 การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 238
มาตรา 240 - 243 6)
1.2 การไม่ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์
สุจริต

การพ้นจากตําแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 9)
เนื่องจากมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามกรณีท่ี 2 ข้อ 1 ให้มผี ลตามระยะเวลา
ดังนี้

: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/2 วรรค 1 7)
1.3 การแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรือปกปิ ดข้อความจริง
อันเป็ นสาระสําคัญทีค่ วรบอกให้แจ้ง
: พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 281/10 8)
จนเป็ นเหตุให้เกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาด
ความน่ าไว้วางใจ
(1) กรณีศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุกในความผิดทีบ่ ุคคลอื่นซึง่ ไม่ใช่สาํ นักงาน
ก.ล.ต.เป็ นผูก้ ล่าวหาหรือดําเนินคดี
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ให้เริม่ พ้นจากตําแหน่งเมือ่ ศาลมี
คําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก ไม่ว่าศาล
จะมีคาํ พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่
และมีผลไปจนกว่าจะพ้นโทษจําคุกหรือ
พ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี

ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิ จการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
(2) กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นํา
มาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้ง
เป็ นหนังสือ

หมายเหตุ
ให้เริม่ พ้นจากตําแหน่งเมื่อมีการแจ้งเป็ น
หนังสือถึงกรณีดงั กล่าว และมีผลไป
จนกว่าจะพ้นระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ซึง่ ต้องไม่เกินกว่า 3 ปี
ในการกําหนดระยะเวลาการมีลกั ษณะขาดความน่ า
ไว้วางใจให้นําปจั จัยต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณา
(1) บทบาทความเกีย่ วข้อง และพฤติกรรมของ
บุคคลทีถ่ ูกพิจารณา
(2) การลงโทษทีบ่ ุคคลนัน้ ได้รบั ไปแล้ว
(3) ผลกระทบหรือความเสียหายต่อบริษทั หรือผู้
ถือหุน้ โดยรวม หรือผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับ
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทีพ่ จิ ารณา
(4) การแก้ไขหรือการดําเนินการอื่นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม หรือตลาดทุน
โดยรวม เพือ่ แก้ไข เยียวยา หรือป้องกันไม่ให้เกิด
ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมทํานองเดียวกันนัน้ ซํ้าอีก
(5) พฤติกรรมอื่นของผูถ้ ูกพิจารณาทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการปฎิบตั งิ านหรือขัดขวางการปฎิบตั งิ านของ
สํานักงาน
(6) ประว้ตหิ รือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดทีแ่ สดงถึง
ความไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ น กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั

(3) กรณีสาํ นักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน

ให้เริม่ พ้นจากตําแหน่งเมื่อสํานักงาน
ก.ล.ต.มีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงาน
สอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) พนักงานอัยการมีคาํ สังเด็
่ ดขาดไม่ฟ้อง
คดี หรือเมื่อศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้ยก
ฟ้อง
(ข) พ้นโทษจําคุกหรือพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้ว 3 ปี
การกล่าวโทษจะต้องผ่านกระบวน
การสอบทานการพิจารณาตามทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
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ลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิ จการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้น
กรณี ที่ 3 ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจที่มีอยู่แล้วก่อนที่ประกาศฉบับนี้ จะใช้บงั คับ
1

บุคคลใดถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสํานักงานกล่าวโทษเป็ นหนังสือต่อ
พนักงานสอบสวนซึง่ เป็ นเหตุให้มลี กั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การ
กําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
ลว.23 เม.ย.2553 บุคคลนัน้ ยังคงเป็ นผูม้ ลี กั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศนี้ โดยยังคงต้องพ้นจากตําแหน่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรือมาตรา 89/6 ต่อไปจนกว่าจะครบ
กําหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามทีก่ าํ หนดไว้
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