
 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 
วัตถุประสงค ์

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงกำรรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย บุคคลธรรมดำ หรือสถำบัน ด้วยควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันในกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลำ รวมถึงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้ 
ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นมำกขึ้น อันเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำ
ส ำคัญและควรบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่
เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำร เพื่อกลั่นกรองให้ได้วำระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม 
สอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำคัดเลือกและ
ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

1.   ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน ถึงวันที ่31 ธันวำคม 2561 

2.   คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้น ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันก็ได้ 

 ต้องถือหุ้นในบริษัทตำมสัดส่วนข้ำงต้น ณ วันที่เสนอวำระกำรประชุมหรือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา 
บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสำรหลักฐำนและระบุข้อมูลที่ส ำคัญ ดังต่อไปนี้  
(1) หลักฐำนแสดงสถำนะบุคคล ให้แนบเอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นทุกรำยที่รวมกันเสนอวำระ ได้แก่ 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ: ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (หำกเป็นนิติบุคคลต่ำงชำติต้องมีโนตำรีพับลิค 
รับรอง) และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมที่ได้ลงลำยมือช่ือในหนังสือนี ้พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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(2) หลักฐำนยืนยันกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำย เช่น หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำน
อื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผู้รับฝำก
ทรัพย์สิน หรือส ำเนำใบหุ้นพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562” และลงนำมไว้เป็นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 

(4) กรณีเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ต้องระบุว่ำเป็นเรื่องเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ รวมถึง
วัตถุประสงค์และรำยละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรพิจำรณำ ข้อเท็จจริง 
เหตุผล ประเด็นท่ีต้องกำรให้พิจำรณำ ประโยชน์ที่คำดว่ำบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ ซึ่งบริษัทได้ก ำหนดล ำดับ
ของวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปไว้ ดังนี ้

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวก่อน 
2. พิจำรณำให้สัตยำบันกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำรับรองงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย 
4. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย เงินปันผล และอื่นๆ  
5. พิจำรณำอนุมัติจ ำนวนกรรมกำรและกำรแต่งตั้งกรรมกำร 
6. พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและรับทรำบค่ำตอบแทนกรรมกำรในปัจจุบัน 
7. พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
8. อื่นๆ (ถ้ำมี) 

(5) กรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ต้องระบุช่ือบุคคลที่ตนเสนอเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยกรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562” และบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจะต้องกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ” พร้อมแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4. เงื่อนไขในการพิจารณา 
(1) ส ำหรับกำรเสนอวำระกำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวำระกำรประชุม 
1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่

ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 

2. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
3. เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ  

ควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียง 

น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
6. เรื่องอื่นที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวำระ  
7. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท

ก ำหนดไว้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำร 
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(2) ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของ

สถำบันที่ก ำกับดูแลบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
1. พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
2. พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
3. พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 
4. ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
5. ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
7. ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

5. ช่องทางในการเสนอเร่ือง 
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ ต้องท ำแบบขอเสนอเรื่อง และ/หรือ แบบขอเสนอช่ือ

บุคคล โดยอำจส่งมำยังบริษัทอย่ำงไม่เป็นทำงกำรก่อนได้ทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) ที่ tisco_cs@tisco.co.th 
หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2633 6818 และจัดส่งเอกสำรฉบับจริงพร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่บริษัทก ำหนดด้วยตนเอง
หรือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2561 (โดยยึดวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นส ำคัญ) ตำมที่อยู่ดังนี้ 

 

 
 

6. การพิจารณาวินิจฉัยรับเร่ือง 
(1) ส ำหรับกำรเสนอวำระกำรประชุม 

เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบพร้อมช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอื่น 
ที่เหมำะสม  

(2) ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว ตำมกระบวนกำร

สรรหำกรรมกำรของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่ำนกำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและด ำเนินกำร
ขอควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ก่อนก ำหนดรำยชื่อพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในหนังสือ
บอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรของบริษัทต่อไป ส ำหรับบุคคลที่
ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบพร้อมช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมำะสม 

ค าวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทรำบภำยหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ทำงเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
ส านักเลขานุการบริษัท ชั้น 21  
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

วันที ่  
  
ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ  
ที่อยูป่ัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ 

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  
หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  
ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  ประเทศ  
โทรศัพท ์  โทรสาร  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  ณ วันที ่  
เร่ืองที่ขอเสนอ  
 
วัตถุประสงค์ [  ] เพ่ืออนุมัติ [  ] เพ่ือพิจารณา [  ] เพ่ือทราบ 
เหตุผล/รายละเอียด  
 
 
 
เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ได้แก ่  

[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ]  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีโนตารีพับลิค 
รับรอง) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือในหนังสือน้ี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้น ได้แก ่  
[  ]  หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

ลงช่ือ  ผู้ถือหุ้น 

(  ) 
 

หมายเหตุ  
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562” 
และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 



 

หน้า 5 / 20 

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

วันที ่  
  
ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ  
ที่อยูป่ัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ 

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  
หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  
ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  
รหัสไปรษณีย ์  ประเทศ  
โทรศัพท ์  โทรสาร  
โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  

จ านวนหุ้นที่ถือครอง  ณ วันที ่  
รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
 
เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 
(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ได้แก ่  

[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

[  ]  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติต้องมีโนตารีพับลิค 
รับรอง) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้น ได้แก ่  
[  ]  หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
ค ารับรอง 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดย
บุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ  ผู้ถือหุ้น 

(  ) 
 
หมายเหตุ  
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562” และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 
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แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย  (ชื่อ-ชื่อสกลุเดิม  ) 

 (2) ภาษาอังกฤษ  (ชื่อ-ชื่อสกลุเดิม  ) 

2.  วัน/เดือน/ปีเกิด  อายุปัจจุบัน  ปี 

3. สัญชาติ  เพศ  

4.  เลขที ่ [  ] บัตรประจ าตัวประชาชน [  ] หนังสือเดินทาง  

5. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน 

ช่ือสถานประกอบธุรกิจ  

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  

ประเทศ  โทรศัพท ์  โทรสาร  

โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  

 (2) ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน 

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  

ประเทศ  โทรศัพท ์  โทรสาร  

โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  

 (3) ที่อยูป่ัจจุบัน [  ] ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  

ประเทศ  โทรศัพท ์  โทรสาร  

โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  

 (4) สถานทีส่ามารถติดต่อได้ 

[  ] (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน [  ] (2) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน [  ] (3) ที่อยู่ปัจจุบัน [  ] (4) อื่นๆ (ระบ)ุ 

เลขที ่  หมู่บ้าน/อาคาร  หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย  ถนน  ต าบล/แขวง  

อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  

ประเทศ  โทรศัพท ์  โทรสาร  

โทรศัพท์เคลื่อนที ่  อีเมล  
  

กรุณาแนบ 
รูปส ี

ขนาด 2 นิ้ว 
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6. สถานภาพการสมรส [  ] โสด [  ] สมรส (จดทะเบียน) [  ] สมรส (ไม่จดทะเบียน) [  ] หย่าร้าง [  ] หม้าย 

 ช่ือคู่สมรส (ภาษาไทย)  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

 (ภาษาอังกฤษ)  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

 สถานที่ท างาน  สัญชาต ิ  

 เลขที ่ [  ] บัตรประจ าตัวประชาชน [  ] หนังสือเดินทาง  

7. ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ ์

(1) บุตร/บุตรบุญธรรม  คน (กรณีบุตรบรรลุนิตภิาวะแล้ว ให้ระบุสถานที่ท างานด้วย) ได้แก ่
  

บุตร/บุตรบญุธรรม คู่สมรสบุตร/บุตรบุญธรรม 

ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 

(ช่ือ-ช่ือสกุล (เดิม)) 

(ไทย-อังกฤษ) 

เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง 

วัน/เดือน/
ปีเกิด 

สัญชาต ิ สถานที่ท างาน 

ค าน าหน้าช่ือ/ช่ือ-สกุล 

(ช่ือ-ช่ือสกุล (เดิม)) 

(ไทย-อังกฤษ) 

      

      

      
  

(2) บิดา-มารดา  

ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ-สกุล บิดา  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ-สกุล มารดา  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

(3) พ่ีน้อง  คน (โปรดท าเครื่องหมาย  เพื่อระบุความสัมพันธ์) 

[  ] พี ่[  ] น้อง ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ-สกุล  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

[  ] พี ่[  ] น้อง ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ-สกุล  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

[  ] พี ่[  ] น้อง ค าน าหน้าช่ือ / ช่ือ-สกุล  (ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม  ) 

8. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา 
  

ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จ (พ.ศ.) 

    

    
  

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ 
  

ช่ือหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีท่ีเข้าร่วม (พ.ศ.) 
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9. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน 
  

ช่ือสถานที่ท างาน บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์      

ทั้งในและต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 
(ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ผู้บริหาร/

พนักงาน) 

ตั้งแต่ปี  

(พ.ศ.) 

ถึงปี  

(พ.ศ.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  

10. หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน  

 

 

 

 
  

11. กิจกรรมทางการเมือง*/สังคมที่ยังด ารงอยู่ปัจจุบัน [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่
  

ช่ือบริษัท สถาบัน หรือองค์กร ที่ตั้ง ต าแหน่ง 

   

   

   
  

กรณีตอบว่า “มี” โปรดช้ีแจงแนวทางการด าเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

  

  

* ในกรณีด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

 



 

หน้า 9 / 20 

12.   การถือหุ้น  

(1) บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) [  ] ไม่ม ี [  ] มี คือ 

หุ้นสามัญ  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม  บาท 

หุ้นบุริมสิทธ ิ  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม  บาท 

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 
   

  จ านวนหุ้น 

 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ ิ

 ก. บิดา มารดา หรือผู้รับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม   

 ข. คู่สมรส    

 ค. บุตรหรือบุตรบญุธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ง. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการ 1   

 จ. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  

 ฉ. บริษัทที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ                      

     ถอดถอนกรรมการ 

  

 ช. บริษัทลูกของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)   

 ซ. บริษัทร่วมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)   

 ฌ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   
 

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1   ผู้มีอ านาจในการจัดการ  หมายถึง  

(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงิน หรือบริษัทท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางส่วน หรือ 
(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโย บายหรือ

การด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท 
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(2) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่

หุ้นสามัญ  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม  บาท 

หุ้นบุริมสิทธ ิ  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวม  บาท 

นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของข้าพเจ้าถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 
   

  จ านวนหุ้น 

 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ ิ

 ก. บิดา มารดา หรือผู้รับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม   

 ข. คู่สมรส    

 ค. บุตรหรือบุตรบญุธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   

 ง. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการ 2   

 จ. บริษัทที่ข้าพเจ้า หรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  

 ฉ. บริษัทที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลตาม (ข) หรือ (ค) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ                      

     ถอดถอนกรรมการ 

  

 ช. บริษัทลูกของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)   

 ซ. บริษัทร่วมของบริษัทตาม (ง) หรือ (จ) หรือ (ฉ)   

 ฌ. ตัวการหรือตัวแทนที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   
 

ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยีส่ิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

  

13.   ระบุการถือหุ้นในสถาบันการเงินอื่นต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นทั้งหมด (รวมที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง) และ/หรือ
การเป็นผู้บริหารระดับสูง33ในสถาบันการเงินอื่น 

  

  

  

  

  

  

                                                 
2   ผู้มีอ านาจในการจัดการ  หมายถึง  

(1) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินหรือบริษัทแล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงิน หรือบริษัทท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานท้ังหมดหรือบางส่วน หรือ 
(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการ หรือการจัดการของสถาบันการเงินหรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือ

การด าเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท 
3  ผู้บริหารระดับสูง หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และท่ีปรึกษาของสถาบันการเงินท่ีท าหน้าท่ีเสมือนผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ช่ือว่าเป็นท่ีปรึกษา

เท่าน้ัน หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
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14. ความสัมพันธ์ของข้าพเจ้า คู่สมรส หรือบุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กับนิติบุคคลอื่น แบ่งตาม กลุ่ม
ธุรกิจ42เป็นดังต่อไปนี้ (กรณีมีความสัมพันธ์มากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ สามารถเพิ่มตารางได้) 

กลุ่มธุรกิจที่ 1  

ข้าพเจ้า คู่สมรส หรือบุตร/บุตรบญุธรรมที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลกลุม่ธุรกิจที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
      

 

ความสัมพันธ์ 
ไม่
มี 

มี 

ประเภท
ธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี-ถึงปี 
(พ.ศ.) 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อนิติบุคคล 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและ

ต่างประเทศหรือไม่) 

 1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนสิทธิออกเสียง  

     

 2. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

     

 3. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือ ถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

     

 4. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ       

 5. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร       

 6. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       

 7. ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ       

 8. ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อ
จากกรรมการผู้จัดการลงมา 

     

 9. ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชี  หรือ
การเงิน 

     

  

ช่ือนิติบุคคลตามรารางข้างต้น ได้รบัสินเช่ือจากสถาบันการเงิน / บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 

ที่ขอความเห็นชอบ [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่  

การถือหุ้นของข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ตามตารางด้านล่างในนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจที่ 1 

ช่ือนิติบุคคล  

 [  ] ไม่มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 

 [  ] มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  

  ร้อยละการถือหุ้น (%) 

 1. ข้าพเจ้า  

 2. คู่สมรส  

 3. บุตร/ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

                                                 
42  กลุ่มธุรกิจ หมายความว่า 

(1) กลุ่มของบริษัทท่ีประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 
(2) กลุ่มของบริษัทท่ีอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 
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  ร้อยละการถือหุ้น (%) 

 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนสามัญ  

 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วน
จ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 

 

 6. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4) หรือ 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30   

 7. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4), 5) หรือ 6) ถือหุ้นรวมกันเกินกวา่ร้อยละ 30   

 8. นิติบุคคลที่ข้าพเจ้าสามารถมีอ านาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล  

 รวม  
  

กลุ่มธุรกิจที่ 2  

ข้าพเจ้า คู่สมรส หรือบุตร/บุตรบญุธรรมที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลกลุม่ธุรกิจที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
      

 

ความสัมพันธ์ 
ไม่
มี 

มี 

ประเภท
ธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี-ถึงปี 
(พ.ศ.) 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อนิติบุคคล 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและ

ต่างประเทศหรือไม่) 

 1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนสิทธิออกเสียง  

     

 2. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

     

 3. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือ ถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

     

 4. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ       

 5. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร       

 6. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       

 7. ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ       

 8. ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อ
จากกรรมการผู้จัดการลงมา 

     

 9. ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชี  หรือ
การเงิน 

     

  

ช่ือนิติบุคคลตามรารางข้างต้น ได้รบัสินเช่ือจากสถาบันการเงิน / บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 

ที่ขอความเห็นชอบ [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่  

การถือหุ้นของข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ตามตารางด้านล่างในนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจที่ 2 

ช่ือนิติบุคคล  

 [  ] ไม่มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 

 [  ] มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  ร้อยละการถือหุ้น (%) 

 1. ข้าพเจ้า  

 2. คู่สมรส  

 3. บุตร/ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนสามัญ  

 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วน
จ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 

 

 6. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4) หรือ 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30   

 7. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4), 5) หรือ 6) ถือหุ้นรวมกันเกินกวา่ร้อยละ 30   

 8. นิติบุคคลที่ข้าพเจ้าสามารถมีอ านาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล  

 รวม  
  

กลุ่มธุรกิจที่ 3  

ข้าพเจ้า คู่สมรส หรือบุตร/บุตรบญุธรรมที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลกลุม่ธุรกิจที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
      

 

ความสัมพันธ์ 
ไม่
มี 

มี 

ประเภท
ธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี-ถึงปี 
(พ.ศ.) 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อนิติบุคคล 

(เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในและ

ต่างประเทศหรือไม่) 

 1. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนสิทธิออกเสียง  

     

 2. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

     

 3. เป็นผู้มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือ ถอดถอน
กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 

     

 4. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ       

 5. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร       

 6. ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร       

 7. ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ       

 8. ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อ
จากกรรมการผู้จัดการลงมา 

     

 9. ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร ในสายบัญชี  หรือ
การเงิน 

     

  

ช่ือนิติบุคคลตามรารางข้างต้น ได้รบัสินเช่ือจากสถาบันการเงิน / บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 

ที่ขอความเห็นชอบ [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่  

ช่ือนิติบุคคลตามรารางข้างต้น ได้รบัสินเช่ือจากสถาบันการเงิน / บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของสถาบันการเงิน 

ที่ขอความเห็นชอบ [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่  
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การถือหุ้นของข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ตามตารางด้านล่างในนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจที่ 3 

ช่ือนิติบุคคล  

 [  ] ไม่มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 

 [  ] มีนิติบุคคลที่ข้าพเจ้าและบุคคลตามข้อที่ 2-8 ถือหุ้นเกินร้อยละ 5  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  

  ร้อยละการถือหุ้น (%) 

 1. ข้าพเจ้า  

 2. คู่สมรส  

 3. บุตร/ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนสามัญ  

 5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ 1), 2) หรือ 3) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วน
จ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 

 

 6. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4) หรือ 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30   

 7. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ 1), 2), 3), 4), 5) หรือ 6) ถือหุ้นรวมกันเกินกวา่ร้อยละ 30   

 8. นิติบุคคลที่ข้าพเจ้าสามารถมีอ านาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล  

 รวม  
  

15. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี  [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก่ 
       

ศาล 
สถานะ (โจทก์/จ าเลย/

ผู้ร้อง/ผู้ฟ้องคดี/       
ผู้ถูกฟ้องคดี) 

คดี (แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย/
ปกครอง) 

ข้อหาหรือ 

ฐานความผิด 
ทุนทรัพย์ 

เลขที่
คดี 

วันที่พิจารณา
คดีล่าสดุ 

ผลคด ี

        

        

        
       

16. ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการถูก
สอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ* 

[  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก่ 

     

หน่วยงานที่กล่าวโทษ/
ร้องทุกข์/สอบสวน 

เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/ร้องทุกข์/
สอบสวน 

วันที่ถูกกล่าวโทษ/
ร้องทุกข์/สอบสวน 

สถานะการ
สอบสวน 

ผลการพิจารณา/  ผล
การสอบสวน 

     

     

     
*  เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น 
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17. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน* [  ] ไม่ม ี [  ] มี ได้แก ่
       

หน่วยงานที่สอบสวน เรื่องที่ถูกสอบสวน วันที่ถูกสอบสวน ผู้สอบสวน สถานะการสอบสวน ผลการสอบสวน 

      

      

      
*  หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจบุันในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคับภายในองค์กรที่

เกี่ยวข้องกับความซ่ือสัตย์สุจริต โปรดยื่นเอกสารตามข้อ 19 (8) ด้วย 

18. ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ  

ก) ลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(1) เป็นบุคคลล้มละลาย  [  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ [  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่กลต.กล่าวโทษ หรือเคยต้องค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษ
จ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(4) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว
กล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
สถาบันการเงิน หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอ
การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ท้ังนี้ 
เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต
เกี่ยวกับทรัพย์สิน และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินท่ีข้าพเจ้าเป็น
กรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า  

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(5) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 
และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญา
แผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(6) เป็นผู้ที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(7) มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเว้นกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ  อย่าง
ร้ายแรงในการท าธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 
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(8) มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยอันเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ใน
สาระส าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดท า เปิดเผย หรือ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระท าหรือละเว้นการกระท าอื่นใด ทั้งนี้ 
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จ
ของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(9) มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท า
ดังกล่าว 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

ข) ลักษณะต้องห้ามของ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 

(10) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี [  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(11) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตไม่ว่าจะ
มีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต
ต่อหน้าที ่

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(13) เคยเป็นผู้มีอ านาจในการจัดการซึ่ งด ารงต าแหน่งอยู่ ในขณะที่สถาบันการเงิน 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(14) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบัน
การเงิน ตามมาตรา 89 (3)5 หรือ มาตรา 90 (4)6 หรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(15) เป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงินแห่งอื่น
อีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(16) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้มีอ านาจในการจัดการ นอกเหนือจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทท่ี
ได้รับสินเชื่อหรือได้รับการค้ าประกันหรืออาวัล หรือมีภาระผูกพันอยู่กับธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศก าหนด 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(17) เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศก าหนด 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

                                                 
5 มาตรา 89 ในกรณีที่สถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการได้กระท าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือข้อก าหนด หรือประกาศท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ

แห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปน้ี  
 (3) มีค าสั่งถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการคนหน่ึงคนใด หรือทุกคน โดยให้ถือว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นมติท่ีประชุมของผู้ถือหุ้น 
6  มาตรา 90 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีฐานะหรือการด าเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจด าเนินการดังต่อไปน้ี  

(4) มีค าสั่งให้สถาบันการเงินถอดถอนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการคนใดคนหน่ึงหรือทุกคน และแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าไปด ารงต าแหน่งแทนในทันทีตามท่ีเห็นสมควรโดยให้ถือ
ว่าค าสั่งดังกล่าวเป็นมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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(18) เป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สนส.13/2554 ก าหนดดังต่อไปนี้ 

  

ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และช่ือเสียง (Honesty, Integrity and Reputation)   

(19.1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจใน
การจัดการหรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน หรือ บริษัทหลักทรัพย์ใดมาก่อน 
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งแล้ว หรือได้รับการผ่อนผัน
จากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.2) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
หน้าที่ก ากับและควบคุมสถาบันการเงิน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือก าลังถูก
ด าเนินคดีในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
สถาบันการเงินและหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุด
โดยไม่มีความผิด 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.3) เคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งในและต่ างประเทศ นอกจากที่ระบุใน (19.2) 
กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือก าลังถูกด าเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือ ทุจริต
ทางการเงิน เว้นแต่ปรากฎว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.4) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆที่ผิด
กฎหมาย หรือที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือประชาชน 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.5) มีหรือเคยมีประวัติส่วนตัว หรือพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือ
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระท าดังกล่าว
ของบุคคลอื่น 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.6) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการท างานอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือ ฉ้อฉล 
หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดการกระท าดังกล่าวของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง
การเลือกปฏิบัติ หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจใด อันอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.7) เป็นบุคคลที่ถูกด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินหรือถูกด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.8) มีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลหรือการปฏิบัติงานที่
พึงกระท าตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน ซึ่งท าให้สถาบันการเงิน ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ คู่มือการปฏิบัติงานภายในตลอดจนมติของคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุม

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 
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ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาสินเช่ือ การตัดสินใจลงทุน หรือด าเนินการ
อื่นใด อันเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เช่ือมั่นในธุรกิจสถาบันการเงิน หรือความ
เสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ หรือการด าเนินธุรกิ จของสถาบันการเงินอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเกิดความเสียหายต่อลูกค้าของธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น ท าให้การ
ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนดหรือท าให้
ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น 

ดา้นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Competence, Capability and Experiences) 

(19.9) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี พ.ศ. 2546 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.10) เป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ครบ 1 ปี ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการขึ้นไปหรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นของส่วนงาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใด หรือในต าแหน่งผู้อ านวยการอาวุโสหรือต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นในสายงานที่มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ก ากับดูแลหรือการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.11) มีปัญหาในการช าระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเช่ือ 
หรือเข้าข่ายจัดช้ันเป็นลูกหนี้ช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน ช้ันสงสัยจะสูญ หรือสูญ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

ด้านสถานะทางการเงิน (Financial Soundness) [  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(19.12) มีปัญหาในการช าระเงินต้น หรือดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเช่ือ 
หรือเข้าข่ายจัดช้ันเป็นลูกหนี้ช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน ช้ันสงสัยจะสูญ หรือสูญ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

ค) ลักษณะต้องห้ามของ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 24 

(20) ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

ง) คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการของบริษัท (CG Policy and Code 
of Conduct) ซ่ึงเข้มงวดกว่าที่ก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2561 เร่ืองธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

(21) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(22) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่ม [  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 
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ธุรกิจทางการเงิน ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(23) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ท่ี
ปรึกษา หรือพนักงาน ที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(24) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(25) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(26) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(27) ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(28) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(29) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 

(30) ไม่ มี ลั กษณะอื่ นใดที่ท า ให้ ไม่ สามารถให้ความเห็นอย่ างเป็นอิสระเกี่ ยวกับ 
การด าเนินงานของบริษัท 

[  ] ใช่ [  ] ไม่ใช่ 



 

หน้า 20 / 20 

19. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย) 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(3) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

(4) หลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีท่ีผ่านมา 

(5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying 
Form) 

(6) ส าเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

(7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให้สินเช่ือ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดช้ันเป็นลูกหนี้ช้ันต่ ากว่ามาตรฐาน ช้ันสงสัย ช้ันสงสัยจะสูญหรอืสูญ 

(8) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ด ารงต าแหน่ง 
(8.1) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ด ารงต าแหน่งจากประธาน

คณะกรรมการสรรหา หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบัน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และ 

(8.2) หนังสือยืนยันเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนาการให้ด ารงต าแหน่งจากประธาน
คณะกรรมการของสถาบันการเงิน หากบุคคลที่ขอความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมี
ต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น ถูกหรือเคยถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจุบันในเรื่องที่
เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต 

ทั้งนี้ ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือยืนยันเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนังสือยืนยันเจตนา
การให้ด ารงต าแหน่งจากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
ของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ส านักงานภูมิภาค (Regional Office) หรือส านักงานใหญ่ แทนได้ 

(9) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี) 

 

 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว /   )  

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอ
รับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริง ทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว ตลอดจนตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 

 

 ลงช่ือ  บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (  ) 

 วันที ่  เดือน  พ.ศ.   
 


