
 
 
 

หนังสือรับรองประวัติกรรมการหรือบุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 

บริษัท........................................................... 
 
1. ขอ้มูลต ำแหน่งท่ีปฏิบติังำน 

  กรรมกำร 
  ผูจ้ดักำร 
  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงำนดำ้นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
  ผูค้วบคุมกำรปฏิบติังำนในสำยงำนท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

  ปฏิบติังำนเตม็เวลำ    ปฏิบติังำนไม่เตม็เวลำ 
  ไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอ้ 17(6) แห่งประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรให้ 
ควำมเห็นชอบท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2552 
 

2. ขอ้มูลทัว่ไปของเจำ้ของประวติั 
 2.1 ช่ือ...................................................................ช่ือสกุล...................................................................... 
  First name…………………………………..Last name…………………………………………. 
  ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม (ถำ้มี)...................................................................................................................... 
  Former name (if any)……………………………………………………………………………... 
 2.2  วนั/เดือน/ปีเกิด..........................................................อำย ุ................ปี   เพศ................................... 
  2.3  สัญชำติ............................................................................................................................................ 
  2.4    บตัรประจ ำตวั.....................................................เลขท่ี.............................................................. 
           ออกใหโ้ดย........................................................หมดอำยวุนัท่ี................................................. 
            หนงัสือเดินทำงเลขท่ี............................................................................................................... 
           ออกใหโ้ดย.........................................................หมดอำยวุนัท่ี................................................ 
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3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหำ้มของเจำ้ของประวติั 
      (ก) ลกัษณะตอ้งหำ้มกลุ่มท่ีหน่ึง 
   1. เป็นบุคคลท่ีถูกศำลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
   2. เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวำ่งถูกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหำ้ม   ใช่   ไม่ใช่ 
เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 
   3. อยูร่ะหวำ่งถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีอำญำโดยหน่วยงำน   ใช่   ไม่ใช่ 
ท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย ในควำมผิดเก่ียวกบักำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบักำร 
ซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำร 
หลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
   4. อยูร่ะหวำ่งตอ้งหำ้มมิใหเ้ป็นหรือปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำร   ใช่   ไม่ใช่ 
บุคคลผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำร หรือท่ีปรึกษำของสถำบนักำรเงิน 
   5. อยูร่ะหวำ่งระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสั่งของส ำนกังำนใหพ้กั เพิกถอน  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือหำ้มกำรปฏิบติังำนในต ำแหน่งหน่ึงต ำแหน่งใดหรือลกัษณะงำนหน่ึงลกัษณะงำนใด 
ในกำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏิบติังำน บุคลำกรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลำกรในธุรกิจ 
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
   6.  อยูร่ะหวำ่งระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสั่งของส ำนกังำนให้ถอนรำยช่ือ  ใช่   ไม่ใช่ 
จำกระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธ 
กำรแสดงรำยช่ือในระบบขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
เน่ืองจำกมีลกัษณะตอ้งหำ้ม 
   7. อยูร่ะหวำ่งระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมค ำสั่งขององคก์รท่ีมีอ ำนำจตำม   ใช่   ไม่ใช่ 
กฎหมำยต่ำงประเทศใหพ้กั เพิกถอน หรือหำ้มกำรปฏิบติังำนในต ำแหน่งหน่ึงต ำแหน่งใด 
หรือลกัษณะงำนหน่ึงลกัษณะงำนใด ซ่ึงเทียบไดก้บักำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏิบติังำน  
บุคลำกรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลำกรในธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
   8. เคยเป็นกรรมกำร ผูจ้ดักำร หรือบุคคลผูมี้อ ำนำจในกำรจดักำรของ   ใช่   ไม่ใช่ 
สถำบนักำรเงิน โดยมีส่วนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในควำมเสียหำย 
ท่ีเกิดขึ้นต่อสถำบนักำรเงินดงักล่ำวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญำต ถูกควบคุมกิจกำร หรือถูกระงบั 
กำรด ำเนินกิจกำร เน่ืองจำกแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูฐำนะหรือกำรด ำเนินงำนไม่ผำ่นควำมเห็นชอบ 
ของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงินนั้น หรือของคณะกรรมกำรองคก์ำรเพื่อกำรปฏิรูป 
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ระบบสถำบนักำรเงิน หรือถูกสั่งกำรใหแ้กไ้ขฐำนะทำงกำรเงินท่ีเสียหำยดว้ยกำรลดทุนและ 
มีกำรเพิ่มทุนในภำยหลงั โดยไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนหรือสถำบนักำรเงินของรัฐ 
เวน้แตจ่ะไดรั้บยกเวน้จำกคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
  (ข)  ลกัษณะตอ้งหำ้มกลุ่มท่ีสอง 
          1. เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดวำ่กระท ำควำมผิดตำม (ก) 3. หรือเคยถูก  ใช่   ไม่ใช่ 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม (ก) 3. 
   2. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หนำ้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังำนหรือให้บริกำรดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ต่อผูใ้ช้ 
บริกำรธุรกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจบริกำรทำงกำรเงินอ่ืน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 
   3. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรขำดจรรยำบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีปรึกษำทำงกำรเงินซ่ึงก ำหนด 
โดยชมรม หรือธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงก ำหนดโดยหน่วยงำนหรือสมำคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 
   4. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทำงไม่สุจริตหรือ  ใช่   ไม่ใช่ 
ฉอ้ฉลต่อผูอ่ื้น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 
   5. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรกระท ำอนัไม่เป็น   ใช่   ไม่ใช่ 
ธรรมหรือกำรเอำเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำ 
ดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 
   6. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรจงใจแสดงขอ้ควำม  ใช่   ไม่ใช่ 
อนัเป็นเทจ็ในสำระส ำคญัหรือปกปิดขอ้ควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
ในเอกสำรใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชำชนหรือตอ้งยืน่ต่อส ำนกังำน คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือต่อองคก์รท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงิน หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำวของบุคคลอ่ืน 
   7. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นกำรละเลยกำรตรวจสอบ  ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตำมสมควร เพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจกำรท่ีตนมีอ ำนำจในกำรจดักำร หรือ 
ผูป้ฏิบติังำนซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรตรวจสอบดูแล กระท ำกำรใดหรืองดเวน้กระท ำกำรใดอนั 
เป็นกำรฝ่ำฝืนหรือขดัต่อกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือประกำศท่ี 
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว อนัอำจก่อใหเ้กิดควำมไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจ 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินหรือธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยรวมหรือควำมเสียหำยต่อช่ือเสียง ฐำนะ 
กำรด ำเนินธุรกิจ หรือลูกคำ้ของธุรกิจนั้น  
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   8. มีเหตุอนัควรเช่ือวำ่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่   ใช่   ไม่ใช่ 
ขำดควำมรับผิดชอบหรือควำมระมดัระวงัหรือควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในเร่ืองเก่ียวกบั 
กำรจดัเตรียม กำรจดักำร หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยรวมของ 
บริษทัท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือในกำรเป็นท่ีปรึกษำใหก้บับุคคลอ่ืนอนัท ำให้ 
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมขำ้งตน้ 
   เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำกำรมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม 3. น้ี “สถำบนักำรเงิน”  
หมำยควำมวำ่ สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถำบนักำรเงิน 
 
    ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขอ้มูลในหนงัสือรับรองประวติัฉบบัน้ีมีควำมถูกตอ้งครบถว้น 
และเป็นควำมจริง  ทั้งน้ี หำกขอ้มูลใดท่ีไดแ้จง้ไวแ้ลว้ตำม 3. มีกำรเปล่ียนแปลงในสำระส ำคญั  
ขำ้พเจำ้จะแจง้ใหส้ ำนกังำนทรำบภำยใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่ำว 
 
 
 
 
       ลงช่ือ.............................................................................เจำ้ของประวติั 
                (...........................................................................) 
       วนัท่ี...............................................................................  


