หนังสื อรับรองประวัติกรรมการหรื อบุคลากรของที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท...........................................................
1. ข้อมูลตำแหน่งที่ปฏิบตั ิงำน
 กรรมกำร
 ผูจ้ ดั กำร
 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยหรื อเทียบเท่ำขึ้นไปที่รับผิดชอบงำนด้ำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
 ผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำนในสำยงำนที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
 ปฏิบตั ิงำนเต็มเวลำ
 ปฏิบตั ิงำนไม่เต็มเวลำ
 ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อ 17(6) แห่ งประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรให้
ควำมเห็นชอบที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรดำเนินงำน พ.ศ. 2552
2. ข้อมูลทัว่ ไปของเจ้ำของประวัติ
2.1 ชื่อ...................................................................ชื่อสกุล......................................................................
First name…………………………………..Last name………………………………………….
ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ถ้ำมี)......................................................................................................................
Former name (if any)……………………………………………………………………………...
2.2 วัน/เดือน/ปี เกิด..........................................................อำยุ ................ปี เพศ...................................
2.3 สัญชำติ............................................................................................................................................
2.4  บัตรประจำตัว.....................................................เลขที่..............................................................
ออกให้โดย........................................................หมดอำยุวนั ที่.................................................
 หนังสื อเดินทำงเลขที่...............................................................................................................
ออกให้โดย.........................................................หมดอำยุวนั ที่................................................

-23. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ำมของเจ้ำของประวัติ
(ก) ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่หนึ่ ง
1. เป็ นบุคคลที่ถูกศำลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ  ใช่
หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
2. เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่ำงถูกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ำม
 ใช่
เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
3. อยูร่ ะหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรื อถูกดำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำน
 ใช่
ที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์หรื อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรื อกำรบริ หำรงำนที่มีลกั ษณะเป็ นกำร
หลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
4. อยูร่ ะหว่ำงต้องห้ำมมิให้เป็ นหรื อปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร  ใช่
บุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำร หรื อที่ปรึ กษำของสถำบันกำรเงิน
5. อยูร่ ะหว่ำงระยะเวลำที่กำหนดตำมคำสั่งของสำนักงำนให้พกั เพิกถอน  ใช่
หรื อห้ำมกำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหนึ่ งตำแหน่งใดหรื อลักษณะงำนหนึ่งลักษณะงำนใด
ในกำรเป็ นผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำน บุคลำกรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลำกรในธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
6. อยูร่ ะหว่ำงระยะเวลำที่กำหนดตำมคำสั่งของสำนักงำนให้ถอนรำยชื่อ  ใช่
จำกระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธ
กำรแสดงรำยชื่อในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
เนื่องจำกมีลกั ษณะต้องห้ำม
7. อยูร่ ะหว่ำงระยะเวลำที่กำหนดตำมคำสั่งขององค์กรที่มีอำนำจตำม
 ใช่
กฎหมำยต่ำงประเทศให้พกั เพิกถอน หรื อห้ำมกำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด
หรื อลักษณะงำนหนึ่ งลักษณะงำนใด ซึ่งเทียบได้กบั กำรเป็ นผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั ิงำน
บุคลำกรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลำกรในธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
8. เคยเป็ นกรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อบุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรของ
 ใช่
สถำบันกำรเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยหรื อต้องร่ วมรับผิดชอบในควำมเสี ยหำย
ที่เกิดขึ้นต่อสถำบันกำรเงินดังกล่ำวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญำต ถูกควบคุมกิจกำร หรื อถูกระงับ
กำรดำเนินกิจกำร เนื่องจำกแผนแก้ไขฟื้ นฟูฐำนะหรื อกำรดำเนินงำนไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบ
ของหน่วยงำนที่กำกับดูแลสถำบันกำรเงินนั้น หรื อของคณะกรรมกำรองค์กำรเพื่อกำรปฏิรูป

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

-3ระบบสถำบันกำรเงิน หรื อถูกสั่งกำรให้แก้ไขฐำนะทำงกำรเงินที่เสี ยหำยด้วยกำรลดทุนและ
มีกำรเพิ่มทุนในภำยหลัง โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนหรื อสถำบันกำรเงินของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจำกคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
(ข) ลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่สอง
1. เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระทำควำมผิดตำม (ก) 3. หรื อเคยถูก  ใช่
เปรี ยบเทียบปรับเนื่ องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม (ก) 3.
2. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นกำรประพฤติผิดต่อ
 ใช่
หน้ำที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงำนหรื อให้บริ กำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ต่อผูใ้ ช้
บริ กำรธุรกิจที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจบริ กำรทำงกำรเงินอื่น
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำดังกล่ำวของบุคคลอื่น
3. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นกำรขำดจรรยำบรรณ  ใช่
หรื อมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึ กษำทำงกำรเงินซึ่งกำหนด
โดยชมรม หรื อธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงำนหรื อสมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำดังกล่ำวของบุคคลอื่น
4. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงไม่สุจริ ตหรื อ  ใช่
ฉ้อฉลต่อผูอ้ ื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำดังกล่ำวของบุคคลอื่น
5. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นกำรกระทำอันไม่เป็ น  ใช่
ธรรมหรื อกำรเอำเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำ
ดังกล่ำวของบุคคลอื่น
6. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นกำรจงใจแสดงข้อควำม  ใช่
อันเป็ นเท็จในสำระสำคัญหรื อปกปิ ดข้อควำมจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสำรใด ๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชำชนหรื อต้องยืน่ ต่อสำนักงำน คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรื อคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรื อต่อองค์กรที่มีอำนำจกำกับดูแลสถำบันกำรเงิน หรื อ
มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนกำรกระทำดังกล่ำวของบุคคลอื่น
7. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นกำรละเลยกำรตรวจสอบ  ใช่
ดูแลตำมสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจกำรที่ตนมีอำนำจในกำรจัดกำร หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงำนซึ่งอยูภ่ ำยใต้กำรตรวจสอบดูแล กระทำกำรใดหรื องดเว้นกระทำกำรใดอัน
เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหรื อขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อประกำศที่
ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เชื่อมัน่ ในธุรกิจ
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงินหรื อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรื อควำมเสี ยหำยต่อชื่อเสี ยง ฐำนะ
กำรดำเนินธุรกิจ หรื อลูกค้ำของธุรกิจนั้น

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

-48. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำมีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำ
 ใช่  ไม่ใช่
ขำดควำมรับผิดชอบหรื อควำมระมัดระวังหรื อควำมซื่อสัตย์สุจริ ตในเรื่ องเกี่ยวกับ
กำรจัดเตรี ยม กำรจัดกำร หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยรวมของ
บริ ษทั ที่ตนเป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อในกำรเป็ นที่ปรึ กษำให้กบั บุคคลอื่นอันทำให้
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้ำงต้น
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำรมีลกั ษณะต้องห้ำมตำม 3. นี้ “สถำบันกำรเงิน”
หมำยควำมว่ำ สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถำบันกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลในหนังสื อรับรองประวัติฉบับนี้ มีควำมถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นควำมจริ ง ทั้งนี้ หำกข้อมูลใดที่ได้แจ้งไว้แล้วตำม 3. มีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สำนักงำนทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่ำว

ลงชื่อ.............................................................................เจ้ำของประวัติ
(...........................................................................)
วันที่...............................................................................

