แบบ 57-E1
หนังสื อแจ้ งการมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รับความไว้วางใจเป็ นกรรมการและผู้บริหารตามที่กาหนดในประกาศ ที่ กจ. 3/2560
เรี ยน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต่อสานักงาน และสานักงาน
ได้แสดงชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ นั้น
บริ ษทั ขอรายงานว่า บริ ษทั ได้รับทราบว่า
[ระบุชื่อกรรมการ/ผู้บริ หาร]
ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
[ระบุชื่อตาแหน่ ง]
ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้รับการแสดงชื่อ
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่ อง การกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้
 1. เป็ นบุคคลล้มละลาย เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
 2. เป็ นบุคคลที่ไม่สามารถดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ
หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยงั ไม่สามารถกลับมาเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังต่อไปนี้
 การทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อทุจริ ต หลอกลวง หรื อฉ้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 การบริ หารงานที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามคาสั่งของหน่วยงาน
กากับดูแล หรื อบริ หารงานหรื อจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 การกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมหรื อเป็ นการเอาเปรี ยบ
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 3. เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
 ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มี
ลักษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มี
ลักษณะเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน) หรื อมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 4. เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษา
ให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
 5. เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่น
ในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
 6. เป็ นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตาม 3. อันเป็ นเหตุ
ให้สานักงานมีหนังสื อกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยูใ่ นกระบวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดาเนิ นการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรื อกระบวนพิจารณาในชั้นศาล
 7. บุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการกระทาความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึง
มาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็ นเหตุ
ให้เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
 ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สานักงาน
เป็ นผูก้ ล่าวหาหรื อดาเนินคดีและยังไม่พน้ 3 ปี นับแต่วนั ที่พน้ โทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษ
 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นามาตรการลงโทษ
ปรับทางแพ่งมาใช้บงั คับกับบุคคลดังกล่าว โดยมีการแจ้งเป็ นหนังสื อและยังไม่พน้ ระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(สูงสุดไม่เกิน 3 ปี )
 สานักงานกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวน และ
 คดียงั ไม่ยตุ ิ (หากพนักงานอัยการมีคาสัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อศาลมีคาพิพากษา
ถึงที่สุดให้ยกฟ้อง จะไม่เข้าข่ายมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ) หรื อ
 พ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
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 8. ถูกเปรี ยบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรี ยบเทียบ หรื อถูกสานักงานกล่าวโทษ
เป็ นหนังสื อต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็ นเหตุให้มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 และยังไม่ครบกาหนดเวลาหรื อยังไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามที่แจ้งข้างต้นมาพร้อมนี้ ดว้ ยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
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ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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