
แบบ FA-3 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online) 

วันท่ีพิมพ์     
 
เรียน  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท          
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า           
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่       โทรศัพท์     
ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษา  
ทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ลงวันที่    เม่ือวันที่     
โดยจะครบก าหนดการให้ความเห็นชอบในวันที่       
  ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดการเปล่ียนแปลง / เพิ่มเติมบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปน้ี  
 

 ส่วนที่ 1    การเปล่ียนแปลงบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 

 
1.1   ลักษณะการเปล่ียนแปลง   

 แจ้งเพิ่มบุคคล 
 แจ้งการพ้นต าแหน่ง 

 
1.2   ต าแหน่งที่แจ้งเปล่ียนแปลง   

 กรรมการ 
  ผู้จัดการ 
  ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน 
  ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
 
1.3  รายละเอียดของบุคคลท่ีแจ้งเปล่ียนแปลง 
  (1)  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) / (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................... 
  (2) ต าแหน่งของบุคคลท่ีแจ้งเปล่ียนแปลง  ..................................................................... 
  (3) วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง / วันที่พ้นจากต าแหน่ง ..................................................................... 
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 ส่วนที่ 2    การพิจารณาคุณสมบัติ (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล) 

รายละเอียดของบุคคลใหม่ที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
ชื่อ-สกุล1/ อายุ บัตรประจ าตัวประชาชน  คุณวุฒิ สัดส่วนการ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่ง2 (ปี) / หนังสือเดินทาง3 ทางการศึกษา4 ถือหุ้นใน ก่อนวันที่ยื่นค าขอความเห็นชอบ 

    บริษัท(%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง2 ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

        
        

1   ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
   หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รวมทั้งระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร  
   และวันที่หมดอาย ุ
4   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
   รวมถงึการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยส านักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร 
   ทีช่มรมวาณิชธนกิจก าหนด   

  

 ส่วนที่ 3     ประวัติการกระท าผดิกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม (เฉพาะแจ้งเพิ่มเติมบุคคล) 

 
บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งตามส่วนที่ 2 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระท าผิดกฎหมายหรือการมีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปน้ี 

3.1  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      ใช ่      ไม่ใช่ 
3.2  เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
      ใช ่      ไม่ใช่ 
3.3  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายในความผิด 

เก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงาน 
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

      ใช ่ (โปรดให้รายละเอียด) 
          เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาเม่ือวันที่ ....................................... 
          ในข้อหา ........................................................................................................ 
          โดยหน่วยงาน..........................................................(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)   

   ไม่ใช่ 
3.4  อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ 

หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน  
      ใช ่      ไม่ใช่ 
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3.5  อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใดในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากร
ในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

      ใช ่      ไม่ใช่ 
3.6  อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูลรายชื่อ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้าม  

      ใช ่      ไม่ใช่ 
 3.7  อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก  
เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับ
การเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

      ใช ่      ไม่ใช่ 
3.8  เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  โดยมีส่วน

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับการด าเนินกิจการเน่ืองจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือ 
การด าเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบของหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงินน้ัน หรือของคณะกรรมการ
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหาย 
ด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน 
ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

      ใช ่  
            เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท .............................................. 
               โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือ 
                ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทในลักษณะดังกล่าวข้างต้น  
                เม่ือวันที่ .............................................................................................................  

                       รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ............................................................................... 
                   .......................................................................................................................... 
                   ......................................................................................... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี) 
            เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว         
            อยู่ระหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
   ไม่ใช่ 
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 นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าส านักงานจะน าลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย 

(1)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจาก      
การกระท าผิดตาม 3.3 

      ใช่ (โปรดให้รายละเอียด) 
 ค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล ..............................  คดีหมายเลขด าที่ ........../25....... 
   และคดีหมายเลขแดงท่ี ............../25........... 
   ระหว่าง ............................................  กับ .............................................................. 
   ในความผิดเรื่อง ..................................................................................................... 
   โทษท่ีได้รับ ...............................  วันที่พ้นโทษ .......................... (เอกสารแนบ)(ถ้ามี) 
 วันที่ถูกเปรียบเทียบปรับ ..................................................................................... 
    หน่วยงานท่ีเปรียบเทียบปรับ ............................................................................... 
    ในความผิดเรื่อง ................................................................................................... 
    ตามกฎหมาย ............................................................................... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี) 

     ไม่ใช่ 
  (2)   มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้ 
บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (3)   มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก าหนด 
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับ 
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 าดังกล่าวของบุคคลอื่น 
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       (7)   มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ   ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอัน 
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ 
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในธุรกิจ 
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ 
การด าเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น  
  (8)   มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า   ใช่   ไม่ใช่ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเก่ียวกับ 
การจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของ 
บริษัทที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอ่ืนอันท าให้ 
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมข้างต้น 
   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3. น้ี “สถาบันการเงิน”  
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

1. ข้อมูลในหนังสือฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ 
 2. บุคคลท่ีบริษัทแจ้งชื่อตามหนังสือฉบับน้ีว่าเป็น กรรมการ/ ผู้จัดการ / ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
ทุกประการ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ลงชื่อ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
 
     (ลงชื่อ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
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หมายเหต ุ- ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นค าขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 
      - ในการแจ้งการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผู้จัดการ  / ผู้ด ารงผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้บริษัทแจ้งต่อส านักงานผ่านระบบ
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด และจัดพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อส านักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 
 
เอกสารประกอบ 

 1. หนังสือรับรองประวัติกรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
  2. ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
     (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 


