หน้าที่ 1
เอกสารแนบแบบประวัติบุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่ งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์

ลักษณะต้องห้ ามของกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อานวยการฝ่ ายและผู้ดารง
ตาแหน่ งเทียบเท่ าที่เรียกชื่ ออย่ างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกีย่ วกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์
1. เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อเป็ นบุคคลล้มละลาย
2. เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
3. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื ออยูร่ ะหว่าง
ถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวโทษ
หรื อเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษ
จาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุนตามที่ระบุในตารางนี้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550

1 การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
มาตรา 238 ถึงมาตรา 243

มาตรา 92 ถึงมาตรา 100

--

2 จงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควร
บอกให้แจ้งในเอกสารใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 306 ถึงมาตรา 311
มาตรา 314 และมาตรา 315

มาตรา 145 ถึงมาตรา 147
มาตรา 149 และมาตรา 150

มาตรา 85 ถึงมาตรา 87
มาตรา 89 และมาตรา 90

3 จงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควร
บอกให้แจ้งในเอกสารใดที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 312
4

มาตรา 148

มาตรา 88

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อการเป็ นทรัสตีโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
อาจเข้าข่ายเป็ นการหลอกลวง
มาตรา 289 ประกอบกับ
มาตรา 90

มาตรา 125 ประกอบกับ
มาตรา 16

มาตรา 77 ประกอบกับ
มาตรา 54

หน้าที่ 2
เอกสารแนบแบบประวัติบุคคลที่เป็ นหรื อจะเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่ งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์

4. เป็ นบุคคลที่สานักงานปฏิเสธหรื อถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
5. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศหรื อ
อยูร่ ะหว่างถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรื อเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต
เกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่วา่ จะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า
6. เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุก
หรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริ หารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
7. เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน
และยังไม่พน้ สามปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
8. เป็ นผูท้ ี่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย ไม่วา่ ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกั ษณะต้องห้ามในการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ
หรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน หรื อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การทางการเงิน
จัดการหรื อรับเงินทุนของลูกค้า ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง
ฉ้อโกงหรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
9. อยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ถูกสานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรื อมีลกั ษณะที่ทาให้การให้ความเห็นชอบ
สิ้ นสุ ด หรื อถูกดาเนินการอื่นในทานองเดียวกันอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุนหรื อกรรมการของศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อสานักหักบัญชีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าได้
(ข) การดาเนินการตาม (ก) สื บเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในฐานะเป็ นบุคลากรในตาแหน่งที่มีผลกระทบ
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่พิจารณา
(ค) เหตุของการดาเนินการตาม (ก) เป็ นเรื่ องการกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าวในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรื อขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อขาดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่เยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ

