*

ในการกรอกข้อมูลเพื่อนาส่ งแบบ 35-E1 ต่ อสานักงาน ขอให้ บันทึกข้ อมูลผ่านระบบการรับส่ งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และพิมพ์แบบ 35-E1 ที่ได้ กรอกข้ อมูลจากระบบดังกล่าวแล้วเพื่อลงนามและนาส่ งต่ อสานักงานเท่ านั้น*

แบบ 35-E1
แบบแจ้ งข้ อมูล คารับรอง และคายินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
[ชื่อบริษัท]
แจ้ง ณ วันที่
ข้ อมูลการดารงตาแหน่ ง
กรณีเป็ นกรรมการ
[ ] ประธานกรรมการ
[ ] ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
[ ] ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
[ ] กรรมการ
[ ] กรรมการอิสระ
[ ] กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรณีเป็ นผู้บริหาร
[ ] ผูบ้ ริ หาร (โปรดระบุชื่อเรี ยกตาแหน่งในบริ ษทั )
วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ / ชื่อสกุล (ภาษาไทย) :
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
ชื่อ / ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ):
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาไทย)
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล_________
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล_________
ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล_________
คานาหน้าชื่อ ____ชื่อ
ชื่อสกุล
วันที่เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล_________
(ให้ระบุขอ้ มูลการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล สาหรับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะ
และโปรดแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ดังกล่าว)
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจาตัวประชาชน
[ ] หนังสื อเดินทาง (เฉพาะกรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย)
เลขที่บตั ร :
วันที่หมดอายุ :
(โปรดแนบสาเนาหนังสื อเดินทาง)
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1.3 สัญชาติ :
1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด :
1.5 ที่อยูป่ ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่
หมู่บา้ น / อาคาร ___________________________
หมู่ที่
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศด้วย)
1.6 วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : [ ] ต่ากว่าปริ ญญาตรี [ ] ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
สาขาวิชาหลัก :
สถาบันการศึกษา :
วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ (ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป) :
[ ] บัญชี
สถาบันการศึกษา :
[ ] การเงิน
สถาบันการศึกษา :
1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร
ปี ที่เข้ารับการฝึ กอบรม
[ ] 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
[ ] อื่นๆ (ระบุหลักสูตรล่าสุ ด)
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ส่ วนที่ 2 : ลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจ
1. เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน เนื่องจาก
มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลา
ที่ยงั ไม่สามารถกลับมาเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ
หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้าม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) การทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อทุจริ ต หลอกลวง หรื อฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(ข) การบริ หารงานที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามคาสั่งของ
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
หน่วยงานกากับดูแล หรื อบริ หารงานหรื อจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
(ค) การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
เป็ นการเอาเปรี ยบ
(3) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และ
พ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
(ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(เฉพาะที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 306
ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(เฉพาะที่มีลกั ษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 145
ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
(4) เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อ
พ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
(5) เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่
ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
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(6) เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตาม (3) อันเป็ นเหตุ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
ให้สานักงานมีหนังสื อกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยูใ่ น
กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและ
การดาเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรื อกระบวนพิจารณาในชั้นศาล
2. เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามมาตรา 238
มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
จนเป็ นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(1) ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สานักงาน
เป็ นผูก้ ล่าวหาหรื อดาเนินคดี และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่พน้ โทษจาคุก
หรื อพ้นจากการรอลงโทษ
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(2) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งให้นามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใช้บงั คับโดยมีการแจ้งเป็ นหนังสื อ และยังไม่พน้ ระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี )
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(3) ถูกสานักงานกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
(หากตอบ “ใช่” โปรดกรอกข้อมูลตาม (ก) หรื อ (ข) ด้วย)
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
(ก) คดียงั ไม่ยตุ ิ (หากพนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อศาล
มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง จะไม่เข้าข่ายมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ)
(ข) พ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
[ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
3. ถูกเปรี ยบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรี ยบเทียบหรื อถูกสานักงานกล่าวโทษ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่
เป็ นหนังสื อต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็ นเหตุให้มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553
เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 และยังไม่ครบกาหนดเวลาหรื อยังไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
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ส่ วนที่ 3: คารับรองและคายินยอม
3.1 คารับรองและคายินยอมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัติขา้ งต้นของข้าพเจ้าแก่บริ ษทั และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ที่แนบเพิม่ เติมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
(ข) ข้าพเจ้าทราบและยินยอมให้นาข้อมูลที่เปิ ดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบ
ไปใช้ในการพิจารณารับรายชื่อข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่สานักงานจัดทาขึ้น และยินยอมให้สานักงานเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการมีหรื อไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจต่อบริ ษทั และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
(ค) ข้าพเจ้ารับทราบว่า
1. สานักงานจะแสดงรายชื่อของข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งหรื อข้อสงสัยใด ๆ ต่อสานักงาน
เกี่ยวกับการมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
2. การแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ เป็ นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น
มิได้เป็ นการรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ นอกจากนี้ การแสดงรายชื่อ
ดังกล่าวมิใช่การให้ความเห็นชอบกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แต่อย่างใด
3. ในกรณีที่สานักงานได้แสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แล้ว และต่อมาภายหลังปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานว่า
ข้าพเจ้ามีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ สานักงานอาจถอนรายชื่อข้าพเจ้าออกจากระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ นอกจากนี้ สานักงานจะยกเลิก
การแสดงรายชื่อข้าพเจ้าไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์ในกรณีที่ขา้ พเจ้าตาย หรื อพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ในบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
หรื อบริ ษทั ซึ่งข้าพเจ้าดารงตาแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ สิ้ นสุ ดหน้าที่ในการจัดทาและส่ งรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่ขา้ พเจ้า
พ้นจากตาแหน่งหรื อบริ ษทั สิ้ นสุ ดหน้าที่ในการจัดทาและส่งรายงานดังกล่าว สานักงาน
อาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อ หากข้าพเจ้ายังคงดารงตาแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อื่นที่ได้แจ้งชื่อข้าพเจ้าไว้เพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
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[ระบุชื่อ-ชื่ อสกุลของกรรมการและผู้บริ หาร]
3.2 คารับรองของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูล คารับรอง และคายินยอมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฉบับนี้ แล้ว บริ ษทั ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิม่ เติมดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และในการนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ให้________________________________เป็ นผูป้ ระสานงานของบริ ษทั ในเรื่ องข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
และผูบ้ ริ หารรายดังกล่าว
เพือ่ ประโยชน์ในการยืน่ แบบแจ้งข้อมูลฉบับนี้ทางไปรษณี ย ์ ข้าพเจ้ายอมรับการแจ้งผลและการติดต่อ
ของสานักงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยถือเป็ นการติดต่ออย่างเป็ นทางการกับข้าพเจ้าแล้ว
นอกจากนี้ หากปรากฏว่าการยื่นแบบแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องครบถ้วน และสานักงานได้แจ้ง
ประเด็นที่ยงั ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับความไม่ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่แจ้งนั้น รวมทั้งยอมรับกาหนดระยะเวลาที่สานักงานแจ้งให้ปรับปรุ งแก้ไขแบบแจ้งข้อมูลหรื อนาส่ง
เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมทุกประการ
ชื่อ

ตาแหน่ง

1.
2.

*

ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ*

