
 
 
 

หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
 

บริษัท........................................................... 
 
1. ข้อมูลต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 

  กรรมการ 
  ผู้จัดการ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน 
  ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน 

  ปฏิบัติงานเต็มเวลา    ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา 
  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 17(6) แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ 
ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน พ.ศ. 2552 
 

2. ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าของประวัติ 
 2.1 ชื่อ...................................................................ชื่อสกุล...................................................................... 
  First name…………………………………..Last name…………………………………………. 
  ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)...................................................................................................................... 
  Former name (if any)……………………………………………………………………………... 
 2.2  วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................................อายุ ................ปี   เพศ................................... 
  2.3  สัญชาติ............................................................................................................................................ 
  2.4    บัตรประจ าตัว.....................................................เลขที.่............................................................. 
           ออกให้โดย........................................................หมดอายุวันที.่................................................ 
            หนังสือเดินทางเลขที่............................................................................................................... 
           ออกให้โดย.........................................................หมดอายุวันที.่............................................... 
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3.  ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะต้องห้ามของเจ้าของประวัติ 
      (ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หน่ึง 
   1. เป็นบุคคลท่ีถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   2. เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม   ใช่   ไม่ใช่ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
   3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน   ใช่   ไม่ใช่ 
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการ  
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ 
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 
   4. อยูร่ะหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ   ใช่   ไม่ใช่ 
บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
   5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้พัก เพิกถอน  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือห้ามการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใด 
ในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
   6.  อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้ถอนรายชื่อ  ใช่   ไม่ใช่ 
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธ 
การแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้าม 
   7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตาม   ใช่   ไม่ใช่ 
กฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใด  
หรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
   8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของ   ใช่   ไม่ใช่ 
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ  
การด าเนินกิจการ เน่ืองจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการด าเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบ 
ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินน้ัน หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป  
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ระบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ  
มีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ 
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง 
          1. เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูก  ใช่   ไม่ใช่ 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ก) 3. 
   2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้  
บริการธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน  
   3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก าหนด  
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน  
   4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ   ใช่   ไม่ใช่ 
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน  
   5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็น   ใช่   ไม่ใช่ 
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท า  
ดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
   6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่   ไม่ใช่ 
อันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง  
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อส านักงาน คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงิน หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน  
   7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ  ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอัน 
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ 
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในธุรกิจ 
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ 
การด าเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจน้ัน  
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   8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า   ใช่   ไม่ใช่ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเก่ียวกับ 
การจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของ 
บริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอ่ืนอันท าให้ 
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมข้างต้น 
   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. น้ี “สถาบันการเงิน”  
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในหนังสือรับรองประวัติฉบับน้ีมีความถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นความจริง  ทั้งน้ี หากข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตาม 3. มีการเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญ  
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ส านักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว  
 
 
 
 
       ลงชื่อ.............................................................................เจ้าของประวัติ 
                (...........................................................................) 
       วันที.่..............................................................................  


