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การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1) เสนอวาระการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น 2) เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 3) ส่งค าถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ดังนี ้

1. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุม ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
วาระการประชุม ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ 

 1.2 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ทุกราย ต้องกรอกรายละเอียดใน 
“เอกสารแนบ 1 แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565” พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาที่ “ส านักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน)  
ช้ัน 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”  
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 1.3 คณะกรรมการชุดย่อยที่ เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมในเดือนมกราคม 2565 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป  

 1.4 เงื่อนไขในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม 
  เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องต่อไปนี้เป็น
วาระการประชุม 

 เป็นเรื่องทีเ่สนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1 
 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง

   เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่อง

   ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อย 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 
   เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่
   น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่
เสนอช่ือบุคคล 
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 2.2 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565” และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือต้อง
กรอกรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 3 แบบข้อมูลบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต 
จ ากัด (มหาชน)” พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาที่ “ส านักเลขานุการองค์กร 
บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 17 โซนซีดี เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330” ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 2.3 เลขานุการบริษัทจะน ารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการ  
สรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 2.4 เงื่อนไขในการพิจารณาการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
  บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี ้

 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
การก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และมีจริยธรรมใน  
การด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

3. การส่งค าถามล่วงหน้าในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจะส่งค าถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันเสนอค าถาม  

 3.2 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการส่งค าถามล่วงหน้าในเรื่องที่ เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องแจ้ง 
ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับค าถามด้วย โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

 ส่งไปรษณีย์มาที่ “ส านักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 17 โซนซีดี เลขที่ 444 
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” 

 อีเมล tcap_ir@thanachart.co.th  
  โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 3.3 เลขานุการบริษัท จะรวบรวมค าถาม เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 
 
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
ส านักเลขานุการองค์กร  
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3010-3012  
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เอกสารแนบ 1

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป ี2565 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ)                      
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน               หุ้น 
ท่ีอยู่เลขท่ี      ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท์     อีเมล         

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 
เร่ือง  
  

วัตถุประสงค์ [  ] เพ่ือทราบ [  ] เพ่ืออนุมัติ [  ] เพ่ือพิจารณา 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้  
    
    
     
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จํานวน     ฉบับ 

ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาพร้อมนี้และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบท้ังหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 ลงชื่อ                                                       ผู้ถือหุ้น 

(                                                    ) 

 วันท่ี                                              . 

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือท่ีบริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน รวมท้ังยินยอมให้
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเพ่ือประโยชน์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง อีเมล : panupan@thanachart.co.th 
   โทร. 0-2217-8082 
สถานท่ีติดต่อ : สํานักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

 ลงชื่อ                                                       ผู้ถือหุ้น 

(                                                    ) 

 วันท่ี                                              . 



 
เอกสารแนบ 1

                                       

เอกสารประกอบการพิจารณา  
เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือสําเนา
  หนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของกรรมการ 
 ผู้มีอํานาจลงนาม หรือผู้รับมอบอํานาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอน้ี ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง 
 ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้น 
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แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกต้ังเปน็กรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําป ี2565 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ )          
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน               หุ้น 
ท่ีอยู่เลขท่ี      ถนน    ตําบล/แขวง     
อําเภอ/เขต     จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     
โทรศัพท์     อีเมล         

  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)        
เข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว  

  ข้าพเจ้าได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาพร้อมนี้และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบท้ังหมดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 ลงชื่อ                                               ผู้ถือหุ้น 

(                                             ) 

 วันท่ี                                       . 

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือท่ีบริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน รวมท้ังยินยอมให้
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง อีเมล : panupan@thanachart.co.th 
   โทร. 0-2217-8082 
สถานท่ีติดต่อ : สํานักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 ลงชื่อ                                               ผู้ถือหุ้น 

(                                             ) 

 วันท่ี                                       . 
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เอกสารประกอบการพิจารณา  
 1. เอกสารของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า 
  1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ หรือ 
   สําเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
   กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ 
   กรรมการผู้มีอํานาจลงนามหรือผู้รับมอบอํานาจของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ลงช่ือในแบบขอเสนอนี้ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือสําเนาหนังสือ
   เดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
  1.2 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสําเนาใบหุ้น 
 2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งลงนามรับรองสําเนา
  ถูกต้องทุกหน้า  
 3. แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
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แบบข้อมูลบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน็กรรมการ  
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 

 
1. ชื่อ - นามสกุล  (1) ภาษาไทย                                                        .(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)                              )
   (2) ภาษาอังกฤษ                                                    .(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)                              ) 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                             . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                . 
 
2. วัน/เดือน/ปีเกิด                                                               .อายุ                          .ปี 
 

3. สัญชาติ                                                                         .เพศ                              . 
 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน                                                                                                                           . 
 หมายเลขโทรศัพท์                                                 .หมายเลขโทรศัพท์มือถือ                                                   . 
 อีเมล                                                      . 
  
5. สถานภาพการสมรส (โสด / สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา / หย่าร้าง / หม้าย)                                                 . 

 5.1 ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา                     .                    
 (ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)                    ) 
 สถานท่ีทํางาน                                                                                                   .สัญชาติ                          . 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                                                        . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 

 5.2 ชื่อ-นามสกุล บุตร/บุตรบุญธรรม                                                 .(ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)                              ) 
 สถานท่ีทํางาน                                                                                                   .สัญชาติ                          . 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                                                        . 
 เลขท่ี Passport (กรณีชาวต่างประเทศ)                                                                     . 
 วัน/เดือน/ปีเกิด                                                                    . 
 
6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
 6.1 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา คุณวุฒิ ปีที่สําเร็จ (พ.ศ.) 

    
    
    

 

สําหรับติดรูปสี  
ขนาด 2 นิ้ว 

(รูปถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน) 
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 6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนา 

ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.) 

   
   
   

 
7. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปจัจุบัน 

ชื่อสถานที่ทํางาน ประเภทธรุกิจ ตําแหน่ง 
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน) 

ตั้งแต่ปี 
(พ.ศ.) 

ถึงปี 
(พ.ศ.) 

     
     
     
     
     
     
     
     

 7.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน่งงานปจัจุบัน 

                                                                                                                                                         .  
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
 
8.  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
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9. การรายงานธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงาน 
ทุกบริษัทท่ีเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทท่ีมีการถือหุ้น 

 9.1 บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวข้อง 
ชื่อบริษัท บริษัทจดทะเบียน

ในตลาด
หลักทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ 

ชื่อตําแหน่ง ตั้งแต่ปี –  
ถึงปี (พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้น 
ที่ถือ 

ประเภทของกรรมการ  
(กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร/ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ 

กรรมการอิสระ) 

       
       
       
       
       

 รวมบริษัทท่ีตนเองเก่ียวข้อง                                      บริษัท 
 รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศท่ีตนเองเป็นกรรมการ                                    บริษัท 

 9.2  บริษัทท่ีคู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาเกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัท ประเภทธรุกิจ ตําแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้นที่ถือ 

     

     

     

  9.3  บริษัทท่ีบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง   
 ชื่อบุตร      

ชื่อบริษัท ประเภทธรุกิจ ตําแหน่ง ตั้งแต่ปี – ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ 
ของหุ้นที่ถือ 

     

     

     

10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดําเนินคดี  

 ศาล สถานะในคดี 
(โจทก์/จําเลย/ผู้ร้อง/ 
ผู้ฟ้องคดี/ผู้ถูกฟ้องคดี) 

ประเภทคดี 
(แพ่ง/อาญา/

ล้มละลาย/ปกครอง/
อื่นๆ) 

ข้อหาหรือฐาน
ความผิด 

ทุนทรัพย์ เลขที่คด ี วันที่พิจารณา
คดีล่าสุด 

ผลคด ี
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11. ระบุข้อมูลการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมของบริษัทฯ / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ (ถ้ามี) 

                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                                         . 
 
12. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ 
 เช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงาน
 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น 

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/  
ร้องทุกข์/สอบสวน 

เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

วันที่ถูกกล่าวโทษ/ 
ร้องทุกข์/สอบสวน 

สถานะการสอบสวน ผลการพิจารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     
     
 

    ลงชื่อ                                                          

(                                                       ) 

 วันท่ี                                                                                             
 

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม และ/หรือ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า 
และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ท่ีได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือท่ีบริษัทฯ ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอ่ืน รวมท้ังยินยอมให้
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขอให้ลบ ขอให้แก้ไขข้อมูล ร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล หรือเพิกถอนความยินยอม สามารถติดต่อได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นายภาณุพันธ์ุ  ตวงทอง อีเมล : panupan@thanachart.co.th 
   โทร. 0-2217-8082 
สถานท่ีติดต่อ : สํานักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 ลงชื่อ                                               ผู้ถือหุ้น 

(                                             ) 

 วันท่ี                                       . 
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เอกสารแนบ 3
 

เอกสารประกอบการพิจารณา  
 (1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 (3) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (4) หนังสือรับรองหรือเอกสารอ่ืนใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีให้สินเชื่อแก่บุคคลที่ขอความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมูล
  เครดิต หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 (5) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติท่ีเหมาะสม (ถ้ามี) 

 



ขา้พเจา้ขอใหข้อ้มลูดงัต่อไปนี้ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาคุณสมบตัติามเกณฑท์ีท่างการกําหนด

หมายเหตุ กฎหมายกําหนดใหท้่านตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตลอดระยะเวลาทีด่ํารงตําแหน่ง

ลาํดบั คณุสมบตัิ ใช่ ไม่ใช่

1 ไมเ่ป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ

2 ไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจํากดั หรอืเป็น
กรรมการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนจํากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั และ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทําเพือ่ประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่ จะไดแ้จง้
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้

3 ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย หรอืพน้จากการเป็นบุคคลลม้ละลายมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี

4 ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ําคุก ในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระทําโดยทุจรติ ไมว่า่จะมกีาร
รอการลงโทษหรอืไมก่ต็าม

5 ไมเ่คยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐัฐานทุจรติต่อหน้าที่

6 ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ
ไมเ่กนิ 5 บรษิทั

7 ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

8 ไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุวา่กระทําความผดิในความผดิมลูฐาน หรอืกระทําความผดิฐานฟอกเงนิ 
หรอืไมเ่คยตอ้งคําพพิากษา หรอืคําสัง่ของศาลใหท้รพัยต์กเป็นของแผน่ดนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืไมเ่คยเป็นบุคคลทีถู่กกําหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระทําอนัเป็น
การก่อการรา้ย หรอืการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานุภาพทําลายลา้งสงูหรอืไมเ่คยตอ้งคําพพิากษาถงึทีส่ดุ
วา่กระทําความผดิฐานสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอืการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานุภาพ
ทําลายลา้งสงูตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานุภาพทําลายลา้งสงู

9 ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการบรษิทั
ซึง่ผลของการขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร จะแตกต่างกนัตามลกัษณะ
การขาดความน่าไวว้างใจ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย การขาดความเหมาะสม
ทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจในการบรหิารจดัการบรษิทัมหาชน

     คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามท ัว่ไป

 แบบตรวจสอบคณุสมบตัิบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกต ัง้เป็นกรรมการ



ลาํดบั คณุสมบตัิ ใช่ ไม่ใช่

1 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั และถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 
1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนบัรวมการถอืหุน้ของผูเ้กีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย

2 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดบัเดยีวกนั 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่ จะพน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทําแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้ทัง้นี้ 
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่น
ราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั

3 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะเป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส พีน้่อง บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ
ควบคุม หรอืผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุม ของบรษิทั หรอื
บรษิทัยอ่ย

4 ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน
รวมทัง้ไมเ่ป็น หรอืไมเ่คยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทําแบบตรวจสอบคุณสมบตัิ
กรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้

ความสมัพนัธท์างธุรกจิ รวมถงึการทํารายการทางการคา้ทีก่ระทําเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ
การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย ์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบั
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งชาํระต่ออกีฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยม์ตีวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จํานวน
ใดจะต่ํากวา่ การคํานวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมลูค่ารายการ ทีเ่กีย่วโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
อนุโลม โดยในการพจิารณาภาระหนี้ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัทีม่ ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั

5 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อีํานาจควบคุมบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน
วนัทีจ่ดัทําแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้

      คณุสมบตัิเพ่ิมเติมของกรรมการอิสระ



ลาํดบั คณุสมบตัิ ใช่ ไม่ใช่

6 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอื    
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทั
รว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้  เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีจ่ดัทําแบบตรวจสอบคุณสมบตักิรรมการบรษิทั หรอืไดร้บัการแต่งตัง้

7 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั

8 ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอื
บรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน/
ลูกจา้ง /พนกังาน /ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และแขง่ขนัทีม่นียัสาํคญักบั
กจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

9 ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระ เกีย่วกบัการดําเนินงานของบรษิทั

                                         (                                                         )

                     ลงชือ่ ________________________________________

วนัที ่________________________________________



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

D:\สว่นสง่เสรมิฯ\Checklist กรรมการประจําปี\ปี 2563\คณุสมบตักิรรมการ TCAP _Websiteเอกสารแนบ-ขาดความน่าไวว้างใจ 1



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
ต่อการปฏบิตังิานหรอืขดัขวางการปฏบิตังิานของ
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 
ลงวนัที ่23 เมษายน 2553 บุคคลนัน้ยงัคงเป็นผูม้ลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ตามประกาศน้ี โดยยงัคงตอ้งพน้จากตําแหน่งตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 มาตรา 89/4 หรอืมาตรา 89/6 ต่อไปจนกว่าจะครบ
กาํหนดเวลาหรอืเงื่อนไขตามทีก่าํหนดไว้

กรณีท่ี 3

1
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