
 
 

หนังสือรับรองประวตัแิละการไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามส่วนที่ 3  
ของกรรมการและบุคลากรของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดจิทิัล 

บริษทั ..................................................... 
             

1.  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าของประวตั ิ
1.1  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................. ช่ือสกลุ ..................................................... 

First name (Mr./Mrs./Miss) .......................................... Surname ................................................... 
(ช่ือ-สกุลเดิม) (ถา้มี) ........................................................................................................................ 
Former name (if any) ...................................................................................................................... 

1.2  วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................ อาย ุ............. ปี 

1.3  สญัชาติ .................................. 

1.4 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี .......................................... หมดอายวุนัท่ี ................................ 

หนงัสือเดินทางเลขท่ี ............................................................ 

ออกใหโ้ดยประเทศ .......................................................... หมดอายวุนัท่ี ................................ 

1.5  สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หยา่ 

1.6  ช่ือคู่สมรส ....................................................................................................................................... 
ช่ือ-ช่ือสกลุเดิม (ของคู่สมรส) ......................................................................................................... 
อาชีพ .................................................. สถานประกอบอาชีพ ......................................................... 

1.7  จ านวนบุตร ......... คน (ถา้มี)  
(หากมีการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุของบุตร โปรดระบุช่ือ-ช่ือสกลุเดิมดว้ย) 
(1).....................................................................................  เกิดปี พ.ศ. ......................................... 
(2).....................................................................................  เกิดปี พ.ศ. ......................................... 
(3).....................................................................................  เกิดปี พ.ศ. ......................................... 

1.8  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
บา้นเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี .............. ตรอก/ซอย ........................................................... 
ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ............................... อ  าเภอ/เขต ................................ 
จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัท ์.................................. 
ช่ือเจา้ของบา้น ...................................................... ความสมัพนัธ์ ................................................... 

1.9  ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้(ถา้ตรงกบัท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นไม่ตอ้งกรอก) 
บา้นเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย .......................................................... 
ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ............................... อ  าเภอ/เขต ............................... 
จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัท ์.................................. 
ช่ือเจา้ของบา้น ....................................................... ความสมัพนัธ์ .................................................. 
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2.  ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้และประสบการณ์ในการท างานของเจ้าของประวตั ิ

2.1  คุณวฒิุทางการศึกษาขั้นสูงสุด (โปรดแนบเอกสารหลกัฐาน) 
วฒิุการศึกษา สาขาวิชาเอกและโท ช่ือสถาบนัการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
    
    
    

 
2.2  ประสบการณ์ในการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

        ช่ือสถานท่ีท างาน              ต าแหน่งและหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน       ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี) 
(1)  ......................................    ...........................................................    .......................................... 
 รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน 
     ท างานในสถาบนัการเงินหรือองคก์รอ่ืน โดยอยูใ่นสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดเงินหรือตลาดทุน 
     ผูท้รงคุณวฒิุทางวิชาการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพหรืออาชีพดา้น 

     การบญัชี      การเงิน      การบริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์    กฎหมาย 
        อ่ืนๆ  (โปรดระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ) ...................................................................... 
(2)  ......................................    ...........................................................    .......................................... 
รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน 
     ท างานในสถาบนัการเงินหรือองคก์รอ่ืน โดยอยูใ่นสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดเงินหรือตลาดทุน 
     ผูท้รงคุณวฒิุทางวิชาการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพหรืออาชีพดา้น 

     การบญัชี      การเงิน      การบริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์    กฎหมาย 
        อ่ืนๆ  (โปรดระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ) ...................................................................... 

2.3  การอบรมความรู้เพ่ิมเติม 
        เคยผา่นการอบรมหรืออยู่ระหวา่งการอบรมความรู้ในหลกัสูตรเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ  
                          ช่ือหลกัสูตร              ผูจ้ดัหลกัสูตร             เวลาท่ีเขา้รับการอบรม (เดือน/ปี) 

..........................................       ..........................................       ................................................. 

..........................................       ..........................................       ................................................. 
 ไม่เคย 

3.  การด ารงต าแหน่งในบริษทัของผู้ขอรับความเห็นชอบ 

      กรรมการ 
     มีอ  านาจ               ไม่มีอ านาจ             กรรมการจากบุคคลภายนอก 

      บุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการ ต าแหน่ง ................................................................ 
     ท างานเตม็เวลา 
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4.  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของผู้ขอความเห็นชอบ 

    มี  (โปรดระบุสดัส่วนการถือหุน้) ........................................................................................................ 
      ไม่มี  

5.  ค ารับรองของเจ้าของประวตั ิ
ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง) ....................................................................................... ขอรับรองวา่ 
5.1  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจ 

ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ
วิธีการใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) เคยไดรั้บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท า

โดยทุจริต 
(3) เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อานาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน 

ท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(4) เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อานาจในการจดัการของผูป้ระกอบธุรกิจ 

สินทรัพยดิ์จิทลัอ่ืน เวน้แต่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการตามบทบญัญติั

แห่งกฎหมายอ่ืน 
(6) เป็นขา้ราชการการเมือง 
(7) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พนกังาน

ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสานกังาน ก.ล.ต. เวน้แต่ 
    (ก)  เป็นกรณีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
เพ่ือเขา้ไปช่วยเหลือในการดาเนินงานของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
    (ข)  เป็นกรณีของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย
วิธีการงบประมาณ 

(8) มีลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 

  (8.1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์ 
  (8.2)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (8.3)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดี 
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือศาลมีคาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดตาม
มาตรา 66 ประกอบกบัมาตรา 26 (เฉพาะท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 82 ถึง
มาตรา 91 แห่งพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 
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  (8.4)  เป็นบุคคลท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลในระบบ
ขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกสินทรัพยดิ์จิทลัเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาด  
ความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั 
  (8.5)  เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือพระราชบญัญติัทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  
  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
  (8.6)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีคาพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการ
บริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา ใหร้อการลงโทษ
หรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอการลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
  (8.7)  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสัง่ถึงท่ีสุดใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบั
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืน
ในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสัง่ใหท้รัพยสิ์นตกเป็น ของแผน่ดิน 

(8.8)  เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อานาจในการจดัการ  
ท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือ 
รับเงินทุนของลูกคา้ เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่วา่ 
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยูร่ะหวา่งเวลาท่ียงัไม่สามารถกลบัมาด ารงตาแหน่งหรือ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอี้ก ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉอ้โกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
(ข)  การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงาน

ก ากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม 
(ค) การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมหรือเป็นการ 

เอาเปรียบ 
(8.9)  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกดาเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น

กรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งก าหนดมาตรการลงโทษ 

ทางแพ่ง หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสัง่ก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือถูกส านกังาน ก.ล.ต.สัง่พกัหรือเพิกถอน การใหค้วามเห็นชอบ  
หรือมีลกัษณะท่ีท าใหก้ารใหค้วามเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกนั อนัเป็นผลให ้
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในผูเ้สนอขายโทเคนดิจิทลัหรือผูป้ระกอบธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลั กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัหลกัทรัพย ์หรือกรรมการ 
ของศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสานกัหกับญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้

(ข) การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีมีผลกระทบถึง
ความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา 
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 (ค) เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าความผิดตามพระราชก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือขาดความ
ระมดัระวงั ขาดความซ่ือสตัยสุ์จริต 
  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
  (8.10)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการ 
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบ เอาเปรียบผูล้งทุนหรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
  (8.11)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแล 
ตามสมควรเพ่ือป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอานาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใต ้
การตรวจสอบดูแล (ถา้มี) กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อพระราก าหนด 
การประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 พระราชบญัญติัทรัสตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจ 
สินทรัพยดิ์จิทลั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือธุรกิจทรัสตโ์ดยรวม หรือความเสียหาย 
ต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 
  (8.12)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่สุจริตท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อความน่าเช่ือถือในการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งมีนยัส าคญั  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน เช่น การแสวงหาหรือเบียดบงั
ผลประโยชนใ์ดโดยมิชอบเพ่ือตนเอง ผูป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั หรือบุคคลอ่ืน โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี
ท่ีตนด ารงอยู ่เป็นตน้ 

5.2  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบรับรองประวติัฉบบัน้ี มีความถูกตอ้งครบถว้นและ 
เป็นความจริง ซ่ึงขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า
ดงักล่าวและอาจเป็นผลใหบ้ริษทัผูข้อรับความเห็นชอบถูกเพิกถอนจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบเสนอขาย 
โทเคนดิจิทลั 
 
 
 

ลงช่ือ................................................. เจา้ของประวติั 
(...............................................) 

วนัท่ี ..................................................... 
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