
แบบ FA-3 
แบบแจ้งการเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เติมกรรมการ / ผู้จัดการ / ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึน้ไปท่ีรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (Online) 

วันท่ีพมิพ์     
 
เรียน  เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขา้พเจา้ บริษทั          
มีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่           
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี       โทรศพัท ์    
ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษา  
ทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ลงวนัท่ี    เม่ือวนัท่ี     
โดยจะครบก าหนดการใหค้วามเห็นชอบในวนัท่ี       
  ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดการเปล่ียนแปลง / เพิ่มเติมบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ี 
ดงัต่อไปน้ี  
 

 ส่วนที่ 1    การเปล่ียนแปลงบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ี 

 
1.1   ลกัษณะการเปล่ียนแปลง   

 แจง้เพิ่มบุคคล 
 แจง้การพน้ต าแหน่ง 

 
1.2   ต าแหน่งท่ีแจง้เปล่ียนแปลง   

 กรรมการ 
  ผูจ้ดัการ 
  ผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
 
1.3  รายละเอียดของบุคคลท่ีแจง้เปล่ียนแปลง 
  (1)  ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) / (ภาษาองักฤษ) ..................................................................... 
  (2) ต าแหน่งของบุคคลท่ีแจง้เปล่ียนแปลง  ..................................................................... 
  (3) วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง / วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง ..................................................................... 
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 ส่วนที่ 2    การพิจารณาคุณสมบติั (เฉพาะแจง้เพิ่มเติมบุคคล) 

รายละเอียดของบุคคลใหม่ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือ-สกุล1/ อาย ุ คุณวุฒิ สัดส่วนการ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง2 (ปี) ทางการศึกษา3 ถือหุ้นใน ก่อนวนัท่ียื่นค าขอความเห็นชอบ 

   บริษทั(%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง1 ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 
       
       
1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  
   หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป   
    รวมถึงการผา่นการทดสอบความรู้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีจดัโดยส านกังาน หรือผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีชมรมวาณิชธนกิจ 
    ก าหนด   

  

 ส่วนที่ 3     ประวติัการกระท าผดิกฎหมายหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้ม (เฉพาะแจง้เพิ่มเติมบุคคล) 

 
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามส่วนท่ี 2 ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีประวติัการกระท าผิดกฎหมายหรือการมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      ใช่      ไม่ใช่ 
3.2  เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหา้มเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 

ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 
      ใช่      ไม่ใช่ 
3.3  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในความผิด 

เก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

      ใช่ (โปรดใหร้ายละเอียด) 
          เช่น ถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาเม่ือวนัท่ี ....................................... 
          ในขอ้หา ........................................................................................................ 
          โดยหน่วยงาน..........................................................(เอกสารแนบ) (ถา้มี)   

   ไม่ใช่ 
3.4  อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ บุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ 

หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน  
      ใช่      ไม่ใช่ 
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3.5  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานใหพ้กั เพิกถอน หรือหา้มการปฏิบติังาน

ในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลกัษณะงานหน่ึงลกัษณะงานใดในการเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากร
ในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

      ใช่      ไม่ใช่ 
3.6  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานใหถ้อนรายช่ือจากระบบขอ้มูลรายช่ือ

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธการแสดงรายช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์น่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม  

      ใช่      ไม่ใช่ 
 3.7  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งขององคก์รท่ีมีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศใหพ้กั  
เพิกถอน หรือหา้มการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลกัษณะงานหน่ึงลกัษณะงานใด ซ่ึงเทียบไดก้บั
การเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

      ใช่      ไม่ใช่ 
3.8  เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของสถาบนัการเงิน  โดยมีส่วน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อสถาบนัการเงินดงักล่าวซ่ึงถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงบัการด าเนินกิจการเน่ืองจากแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูฐานะหรือ 
การด าเนินงานไม่ผา่นความเห็นชอบของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการ
องคก์ารเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน หรือถูกสั่งการใหแ้กไ้ขฐานะทางการเงินท่ีเสียหาย 
ดว้ยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลงัโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบนัการเงิน 
ของรัฐ เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

      ใช่  
            เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั .............................................. 
               โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือ 
                ตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้  
                เม่ือวนัท่ี .............................................................................................................  

                       รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าว ............................................................................... 
                   .......................................................................................................................... 
                   ......................................................................................... (เอกสารแนบ) (ถา้มี) 
            เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้         
            อยูร่ะหวา่งขอรับการยกเวน้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
   ไม่ใช่ 
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 นอกจากลกัษณะตอ้งหา้มท่ีบริษทัไดรั้บรองไวข้า้งตน้แลว้ บริษทัรับทราบวา่ส านกังานจะน าลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการแต่งตั้งเป็นกรรมการ / ผูจ้ดัการ / ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผูค้วบคุมการปฏิบติังานของบริษทัดว้ย 

(1)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าผิดตาม 3.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจาก      
การกระท าผิดตาม 3.3 

      ใช่ (โปรดใหร้ายละเอียด) 
 ค าพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล ..............................  คดีหมายเลขด าท่ี ........../25....... 
   และคดีหมายเลขแดงท่ี ............../25........... 
   ระหวา่ง ............................................  กบั .............................................................. 
   ในความผิดเร่ือง ..................................................................................................... 
   โทษท่ีไดรั้บ ...............................  วนัท่ีพน้โทษ .......................... (เอกสารแนบ)(ถา้มี) 
 วนัท่ีถูกเปรียบเทียบปรับ ..................................................................................... 
    หน่วยงานท่ีเปรียบเทียบปรับ ............................................................................... 
    ในความผิดเร่ือง ................................................................................................... 
    ตามกฎหมาย ............................................................................... (เอกสารแนบ) (ถา้มี) 

     ไม่ใช่ 
  (2)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังานหรือให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ต่อผูใ้ช้ 
บริการธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจบริการทางการเงินอ่ืน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (3)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงก าหนด 
โดยชมรม หรือธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (4)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ   ใช่   ไม่ใช่ 
ฉอ้ฉลต่อผูอ่ื้น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (5)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็น   ใช่   ไม่ใช่ 
ธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า 
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
  (6)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความ   ใช่   ไม่ใช่ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองคก์รท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
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       (7)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบ   ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนั 
เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศท่ี 
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยรวมหรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ 
การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น  
  (8)   มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า   ใช่   ไม่ใช่ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมดัระวงัหรือความซ่ือสัตยสุ์จริตในเร่ืองเก่ียวกบั 
การจดัเตรียม การจดัการ หรือการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยรวมของ 
บริษทัท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือในการเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับุคคลอ่ืนอนัท าให้ 
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมขา้งตน้ 
   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3. น้ี “สถาบนัการเงิน”  
หมายความวา่ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

1. ขอ้มูลในหนงัสือฉบบัน้ีถูกตอ้ง ครบถว้นและไม่เป็นเท็จ 
 2. บุคคลท่ีบริษทัแจง้ช่ือตามหนงัสือฉบบัน้ีวา่เป็น กรรมการ/ ผูจ้ดัการ / ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน มีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
ทุกประการ  
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
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หมายเหตุ - ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัผูย้ืน่ค าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
      - ในการแจง้การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมกรรมการ / ผูจ้ดัการ  / ผูด้  ารงผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน / ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ใหบ้ริษทัแจง้ต่อส านกังานผา่นระบบ
การรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และจดัพิมพข์อ้มูลดงักล่าวจากระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์และยืน่ต่อส านกังานพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม 
 
เอกสารประกอบ 

 1. หนงัสือรับรองประวติักรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 
  2. ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 


