
* ในการกรอกข้อมูลเพ่ือน าส่งแบบ 35-E1 ต่อส านักงาน ขอให้บันทึกข้อมลูผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
และพมิพ์แบบ 35-E1 ท่ีได้กรอกข้อมูลจากระบบดังกล่าวแล้วเพ่ือลงนามและน าส่งต่อส านักงานเท่านั้น* 

 

แบบ 35-E1 

แบบแจ้งข้อมูล ค ารับรอง และค ายินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
 [ช่ือบริษัท]  

แจง้ ณ วนัท่ี       

ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง  
 กรณีเป็นกรรมการ  

[  ]  ประธานกรรมการ   
[  ]  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
[  ]  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
[  ] กรรมการ 
[  ] กรรมการอิสระ 
[  ] กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
กรณีเป็นผู้บริหาร 
[  ]  ผูบ้ริหาร (โปรดระบุช่ือเรียกต าแหน่งในบริษทั)       

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง :           

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 
1.1  ช่ือ / ช่ือสกุล (ภาษาไทย) :  
               ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกุล      

ช่ือ / ช่ือสกุล (ภาษาองักฤษ):  
 ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ   ช่ือสกุล      

ช่ือ / ช่ือสกุลเดิม (ถา้มี) (ภาษาไทย)   
 ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกุล  วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล_________ 
 ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกุล  วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล_________ 

ช่ือ / ช่ือสกุลเดิม (ถา้มี) (ภาษาองักฤษ)  
 ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกุล  วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล_________ 
 ค  าน าหนา้ช่ือ ____ช่ือ  ช่ือสกุล  วนัท่ีเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล_________ 

(ใหร้ะบุขอ้มูลการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล ส าหรับทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ  
 และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือ / ช่ือสกุล ดงักล่าว) 

1.2  ประเภทบตัร  
[  ]  บตัรประจ าตวัประชาชน    
[  ]  หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน) 

  เลขท่ีบตัร :       วนัท่ีหมดอาย ุ:      
  (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง) 
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[ระบุช่ือ-ช่ือสกุลของกรรมการหรือผู้บริหาร] 

1.3  สัญชาติ :             

1.4  วนั / เดือน / ปี เกิด :            

1.5  ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้:  
เลขท่ี       หมู่บา้น / อาคาร ___________________________ 
หมู่ท่ี       ตรอก / ซอย       
ถนน       ต าบล / แขวง       
อ าเภอ / เขต       จงัหวดั        
รหสัไปรษณีย ์     ประเทศ       
โทรศพัท ์      โทรสาร       
E-mail             
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ:  (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สัญชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศดว้ย)  
             

1.6  วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : [  ]  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  [  ]  ปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาวิชาหลกั :     สถาบนัการศึกษา :      
วุฒิการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ (ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป) :  
[  ] บญัชี     สถาบนัการศึกษา :      
[  ] การเงิน     สถาบนัการศึกษา :      

1.7  การผา่นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
ช่ือหลกัสูตร       ปีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

[  ]  Director Certification Program (DCP)       
[  ]  Director Accreditation Program (DAP)       
[  ]  Audit Committee Program (ACP)        
[  ]  The Role of Chairman (RCP)        
[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)       
[  ]  Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)    
[  ]  Role of the Compensation Committee (RCC)      
[  ]  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)     
[  ]  DCP Refresher Course          
[  ]  อ่ืนๆ (ระบุหลกัสูตรล่าสุด)         
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ส่วนท่ี 2 : ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ 

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มท่ี 1 

(1) เป็นบุคคลลม้ละลาย      

(2) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

(3) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน หรืออยูร่ะหวา่ง  
ถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังานกล่าวโทษ   
หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา 
ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการ 
รอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ยสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2553 เร่ือง การก าหนด 
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั   
ลงวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2553 

ลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจกลุ่มท่ี 2  

(1) อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน  
ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรืออยูร่ะหวา่ง 
ถูกหน่วยงานดงักล่าว หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน  
หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา 
ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษ 
มาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
และท าใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินท่ีบุคคลนั้น 
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือต่อลูกคา้ 
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(2) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาให้  
รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษ 
มาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี ในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบัการ 
บริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  

(3) เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตกฎหมายวา่ดว้ย  
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืน 
ในลกัษณะเดียวกนั  และยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่ง 
ใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน 

 
นอกจากลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองไวข้า้งตน้แลว้ ขา้พเจา้รับทราบวา่ 

ส านกังานจะน าพฤติกรรมดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการแสดงรายช่ือของขา้พเจา้ในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

(1) มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเวน้กระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรงในการท าธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  และเป็นเหตุใหบ้ริษทัหรือผูถื้อหุน้ไดรั้บ 
ความเสียหาย หรือเป็นเหตุใหต้นหรือบุคคลอ่ืนไดรั้บประโยชน์โดยมิชอบ 

(2) มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความเก่ียวกบับริษทั หรือ 
บริษทัยอ่ยอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยการสั่งการ  
การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจดัท า เปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ความนั้น  
หรือโดยการกระท าหรือละเวน้การกระท าอ่ืนใด  ทั้งน้ี เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่โดยต าแหน่ง ฐานะ  
หรือหนา้ท่ีของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเทจ็ของขอ้มูลหรือขอ้ความดงักล่าว หรือการขาดขอ้เทจ็จริง 
ท่ีควรตอ้งแจง้นั้น  

(3) มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย 
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว  
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ส่วนท่ี 3: ค ารับรองและค ายินยอม 

3.1  ค  ารับรองและค ายนิยอมของกรรมการและผูบ้ริหาร 

(ก)  ขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้มูลประวติัขา้งตน้ของขา้พเจา้แก่บริษทั และขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีแนบเพิ่มเติมดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ หรือไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั และ 

(ข)  ขา้พเจา้ทราบและยนิยอมใหน้ าขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีและเอกสารประกอบ 
ไปใชใ้นการพิจารณารับรายช่ือขา้พเจา้เขา้สู่ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์ส านกังานจดัท าขึ้น และยนิยอมใหส้ านกังานเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้ 
เก่ียวกบัการมีหรือไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจต่อบริษทัและบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั  

(ค)  ขา้พเจา้รับทราบวา่  
 1.  ส านกังานจะแสดงรายช่ือของขา้พเจา้ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยก์็ต่อเม่ือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สงสัยใด ๆ ต่อส านกังาน 
เก่ียวกบัการมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ  

2.  การแสดงรายช่ือขา้พเจา้ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก 
  หลกัทรัพย ์เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบติัของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 
  มิไดเ้ป็นการรับรองวา่ ขา้พเจา้ไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ  นอกจากน้ี การแสดงรายช่ือ 
  ดงักล่าวมิใช่การใหค้วามเห็นชอบกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใด  

3.  ในกรณีท่ีส านกังานไดแ้สดงรายช่ือขา้พเจา้ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
      ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ลว้ และต่อมาภายหลงัปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานวา่  
      ขา้พเจา้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ ส านกังานอาจถอนรายช่ือขา้พเจา้ออกจากระบบขอ้มูล 
      รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ นอกจากน้ี  ส านกังานจะยกเลิก 
      การแสดงรายช่ือขา้พเจา้ไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก 
     หลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีขา้พเจา้ตาย หรือพน้จากต าแหน่งหนา้ท่ีในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
     หรือบริษทัซ่ึงขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ี ส้ินสุดหนา้ท่ีในการจดัท าและส่งรายงาน 
     เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัตามมาตรา 56  เวน้แต่ในกรณีท่ีขา้พเจา้ 
     พน้จากต าแหน่งหรือบริษทัส้ินสุดหนา้ท่ีในการจดัท าและส่งรายงานดงักล่าว ส านกังาน 
     อาจไม่ยกเลิกการแสดงรายช่ือ หากขา้พเจา้ยงัคงด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการ 
     หรือผูบ้ริหารของบริษทัอ่ืนท่ีไดแ้จง้ช่ือขา้พเจา้ไวเ้พื่อแสดงไวใ้นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ 
     และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

 

 ช่ือ  ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 
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[ระบุช่ือ-ช่ือสกุลของกรรมการและผู้บริหาร] 

3.2  ค  ารับรองของบริษทั 
       บริษทัไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบแจง้ขอ้มูล ค ารับรอง และค ายนิยอมของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัฉบบัน้ีแลว้ บริษทัไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติมดงักล่าว 
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั และในการน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้ง
ให_้_______________________________เป็นผูป้ระสานงานของบริษทัในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ
และผูบ้ริหารรายดงักล่าว 

 
 ช่ือ  ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ* 
                                    
1. 

     

                                    
2. 

     

 

 
*
 ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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