
แบบ 35-FP 

ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผู้ให้บริกำรระบบหรือเครือข่ำยอเิลก็ทรอนิกส์ (Online) 
วันท่ีพมิพ์      

 
ขา้พเจา้ บริษทั            
ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (crowdfunding portal) 
ประเภท 
  ขอความเห็นชอบคร้ังแรก 
  ขอต่ออายซ่ึุงจะหมดอาย ุ         
  ขอความเห็นชอบในกรณีอ่ืน (ระบุเหตุ)       
 
 
 
1.1 ช่ือบริษทั (ภาษาไทย)          
    (ภาษาองักฤษ)          
1.2 ท่ีอยูบ่ริษทั 
 เลขท่ี       อาคาร       ชั้น    
 หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย      ถนน    
 ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต       
 จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์         
 โทรศพัท ์    โทรสาร        
 Website             

ผูติ้ดต่อ (contact  person)          
โทรศพัท ์    โทรสาร        
E-mail             

 
2.1 กำรก่อตั้งบริษัท 
 2.1.1 วนัท่ีจดทะเบียนก่อตั้งบริษทั         
 2.1.2 กลุ่มผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทั         
 2.1.3 วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งบริษทั        
 2.1.4 ปีท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจ (เร่ิมมีรายได)้        
 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนท่ี 2  ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
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2.2 โครงสร้ำงรำยได้ในระยะ 5 ปีทีผ่่ำนมำและงวดล่ำสุด 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะรายได ้ ปี 25XX ปี 25XX ปี 25XX งวดล่าสุด 
  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน 
1.       
2.      
3.      

 
 

       

 
2.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 ใหแ้สดงรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
ขอ้มูลล่าสุด ณ      ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 30 วนัก่อนยืน่ค าขอ 

ช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.4 โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 2.4.1 (แนบ file) ท่ีแสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์ร  

2.4.2       แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจัดการซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัท่ี      
ช่ือ-สกุล1/ อาย ุ(ปี)/ คุณวุฒิ สัดส่วน ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง2 สัญชาติ /  

เลขบตัร
ประชาชนหรือ
เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง  

ทางการศึกษา3 การถือหุ้น
ในบริษทั
(%) 

ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง2 ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

       
       
1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2      ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป   
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2.5 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ ให้บริกำรระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ 

2.5.1      แนบ file ท่ีอธิบายรายละเอียดของระบบงาน ไดแ้ก่ 
(ก)  ระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 

เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์จากผูล้งทุนท่ีมิใช่สมาชิก 
(ข)  ระบบตรวจสอบตวัตนและคุณสมบติัของสมาชิก 
(ค)  ระบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิก  
(ง)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของสมาชิกโดยการจดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

เพื่อการเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
(escrow agent)  

(จ)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบหรือเครือข่ายท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ  
(ฉ)  ระบบส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือระหวา่งสมาชิก

กบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ โดยผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งดูแลระบบดงักล่าว 
มิใหส้มาชิกใชเ้พื่อการเสนอขายหลกัทรัพยข์องตนเอง 

(ช)  ระบบส ารองการจดัเก็บขอ้มูลบนระบบหรือเครือข่ายท่ีเช่ือถือได ้โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้มูลภายหลงั
การเสนอขายไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปี 

(ซ)  ระบบงานรับส่งขอ้มูลอตัโนมติัทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ฌ)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(ญ)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ (compliance)  
(ฎ)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงบัขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.5.2      อธิบายขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
2.5.3        อธิบายแนวทางในการสอบทานคุณสมบติับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละลกัษณะการเสนอขาย

หลกัทรัพย ์ตลอดจนการสอบทานลกัษณะและคุณสมบติัของผูล้งทุน  
2.5.4      อธิบายแนวทางขอ้ตกลงท่ีจดัท ากบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละขอ้ตกลงท่ีจดัท ากบัสมาชิก   

 
2.6 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  (นอกจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์) 

วัน เดือน ปี กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำร 
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2.7 ประวัติเป็นผู้ให้บริกำรระบบหรือเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (กรณขีอต่ออำยุหรือขอควำมเห็นชอบในกรณีอ่ืน) 
 แสดงประวติัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 

ประวติัการเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ปี รายช่ือบริษทัท่ี 

เสนอขายหลกัทรัพย ์
ความส าเร็จในการเสนอขายหลกัทรัพย์

ของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
ช่ือผูเ้ก็บรักษา 

เงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
    
    
    

 

 
 
 
   
 

บริษทัรับทราบวา่ส านกังานจะน าลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีมาพิจารณา 
ประกอบการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
  3.1  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 
   3.1.1  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ         ใช่   ไม่ใช่ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   3.1.2  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังานหรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดี            ใช่   ไม่ใช่
อนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านักงานกล่าวโทษ หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  
ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จาก  
การรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546   
หรือพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
   3.1.3  เป็นบุคคลท่ีส านกังานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคล                    ใช่   ไม่ใช่ 
ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ เน่ืองจาก 
เป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารตามประกาศ  
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการก าหนดลกัษณะ  
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
     

 

ส่วนท่ี 3  ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยหรือลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรจัดกำรซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิกำรเป็นผู้ให้บริกำรระบบหรือเครือข่ำย
อเิลก็ทรอนิกส์ (ตำมข้อ 13 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำด้วยข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ผ่ำนระบบหรือเครือข่ำยอเิล็กทรอนิกส์) 
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3.2  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
         3.2.1  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน             ใช่   ไม่ใช่ 
ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี 
หน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกไม่วา่ศาลจะมี 
ค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษ 
มาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ 
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าให้เกิดความเสียหาย 
ไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
   3.2.2  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษา                  ใช่   ไม่ใช่ 
ใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ 
ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี ในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ 
หลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น   

3.2.3  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย              ใช่   ไม่ใช่ 
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาล 
มีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน    

3.2.4  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงาน                    ใช่   ไม่ใช่ 
ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาวา่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ในการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการควบคุม  
ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเก่ียวกับการแนะน าการลงทุน การวางแผนการลงทุน  
การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน การจดัการลงทุน หรือการจดัการสาขา 
ของผูป้ระกอบธุรกิจหรืองานเก่ียวกบัการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกบั 
การปฏิบติัการ การก ากับดูแลการปฏิบติังาน การตรวจสอบกิจการภายใน  
หรือการบริหารความเส่ียง หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ี 
ใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือรับเงินทุนของลูกคา้   
ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง  
หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  

3.2.5  อยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี                ใช่   ไม่ใช่ 
เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ถูกส านกังานสั่งพกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ  
หรือมีลกัษณะท่ีท าให้การให้ความเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านอง 
เดียวกนัอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการ 
ของศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือส านกัหักบญัชีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ได ้ 
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(ข)  การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองจากการปฏิบติังานในฐานะ 

เป็นบุคลากรในต าแหน่งท่ีมีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา  
(ค)  เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าผิด 

ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติั 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น  
หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

3.3   ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
   3.3.1  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ี               ใช่   ไม่ใช่ 
หรือการให้บริการด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบ 
หรือความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุน 
การกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   3.3.2  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท า                       ใช่   ไม่ใช่ 
อนัไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
   3.3.3  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผย                           ใช่   ไม่ใช่ 
หรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสารอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือโดยปกปิด 
ขอ้ความจริงท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ 
หรือจดัส่งต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม 
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

3.3.4  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลย                        ใช่   ไม่ใช่ 
การตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกนัมิให้นิติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจ 
ในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล (ถา้มี) กระท าการใด 
หรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยั 
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือธุรกิจทรัสตโ์ดยรวม หรือความเสียหายต่อช่ือเสียง  
ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น 
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3.3.5  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ            ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพยห์รือธุรกิจสัญญา  
ซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงก าหนดโดยสมาคมหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีส านักงานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม 
หรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มส่วนท่ี 3 น้ี “สถาบนัการเงิน”  
หมายความวา่ 

(1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(2)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
(3)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(4)  ธุรกิจประกนัภยั  
(5)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

4.1  ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ถูกตอ้ง  
ครบถว้นและไม่เป็นเทจ็ 

4.2  กรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจัดการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับ  
การประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีประกาศ
ก าหนดไวทุ้กประการ  

4.3  ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
เป็นอยา่งดี  รวมทั้งเขา้ใจถึงขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
การเสนอขายหลกัทรัพย์ผา่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นอยา่งดีดว้ย และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตาม
ประกาศนั้นทุกประการ 

4.4  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาระบบงานการเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ านกังานหรือบุคคลท่ีส านกังานมอบหมาย เขา้ตรวจระบบงาน ณ สถานท่ีประกอบการ 
หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีระบบงานดงักล่าวติดตั้งอยู ่ ทั้งน้ี ใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้มีผลตลอดระยะเวลา
ภายหลงัจากท่ีไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

 
 
 

ส่วนท่ี 4  ค ำรับรองและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ย่ืนค ำขอ 
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ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ใหค้วามยนิยอมหรือไม่ใหค้วามร่วมมือแก่ส านกังานหรือบุคคลท่ีส านกังาน
มอบหมายในการเขา้ตรวจระบบงานดงักล่าวอาจเป็นเหตุใหส้ านกังานน ามาพิจารณาวา่ขา้พเจา้ไม่สามารถ
แสดงไดว้า่ระบบต่าง ๆ ของขา้พเจา้มีลกัษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

4.5  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถด ารงลกัษณะ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งไม่เหมาะสม ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้ านกังานด าเนินการประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัน้ี  

4.5.1  ใหช้ี้แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
4.5.2  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
4.5.3  ใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
4.5.4  พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน ส านกังานอาจเปิดเผยการด าเนินการตาม

วรรคหน่ึงต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 24/1 
 

 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
      

(ลงช่ือ) .........................................................................   
(........................................................................) 

 
หมายเหตุ - ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัผูย้ื่นค าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง 
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
     - ในการยืน่ค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อ  
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัยืน่ต่อส านกังานผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ี
ส านกังานก าหนด และจดัพิมพค์ าขอดงักล่าวจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์และยืน่ต่อส านกังานพร้อมดว้ยเอกสาร
หลกัฐานดงัต่อไปน้ีภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัยืน่ค าขอดงักล่าวผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
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เอกสารประกอบค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
  1.  ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์

 2.  งบการเงินในรอบปีบญัชีล่าสุด (ถา้มี) 
 3.  file ท่ีแสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์รตามขอ้ 2.4  
 4.  รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ แนวทางในการสอบทานคุณสมบติับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละลกัษณะการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้ตกลงท่ีจดัท ากบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละขอ้ตกลงท่ีจดัท ากับสมาชิก   
ตลอดจนการสอบทานลกัษณะและคุณสมบติัของผูล้งทุนตามขอ้ 2.5 
  5.  หนงัสือรับรองประวติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามส่วนท่ี 3 ซ่ึงลงลายมือช่ือของ
กรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามขอ้ 2.4 ของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์   
  6.  ส าเนาบตัรประชาชนหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามขอ้ 2.4 
ของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 7.  เอกสารตรวจสอบการเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพยจ์ากกรมบงัคบัคดีส าหรับ
กรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามขอ้ 2.4 ของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
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หนังสือรับรองประวัติและกำรไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมส่วนท่ี 3  
ของกรรมกำรและบุคลำกรของผู้ให้บริกำรระบบ 

หรือเครือข่ำยอเิลก็ทรอนิกส์ 

บริษทั ..................................................... 
              

1.  ข้อมูลท่ัวไปของเจ้ำของประวัติ 
1.1  ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. ช่ือสกุล ................................................. 

First name (Mr./Mrs./Miss) .......................................... Surname .......................................... 
(ช่ือ-สกุลเดิม) (ถา้มี) ............................................................................................................... 
Former name (if any) .............................................................................................................. 

1.2  วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................ อาย ุ............. ปี 

1.3  สัญชาติ ...................... 

1.4 บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ............................................. หมดอายวุนัท่ี ................................ 

หนงัสือเดินทางเลขท่ี ............................................................ 

ออกให้โดยประเทศ ...................................................... หมดอายวุนัท่ี ........................................ 

1.5  สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หยา่ 

1.6  ช่ือคู่สมรส ....................................................................................................................................... 
ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม (ของคู่สมรส).......................................................................................................... 
อาชีพ .............................................. สถานประกอบอาชีพ .............................................................. 

1.7  จ านวนบุตร ......... คน (ถา้มี) (หากมีการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุลของบุตร โปรดระบุช่ือ-ช่ือสกุลเดิมดว้ย) 
(1)..............................................................................  เกิดปี พ.ศ. ................................. 
(2)..............................................................................  เกิดปี พ.ศ. ................................. 
(3)..............................................................................  เกิดปี พ.ศ. ................................ 

1.8  ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
บา้นเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี .............  ตรอก/ซอย ............................................................. 
ถนน ......................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ............................. 
จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................................ โทรศพัท ์................................. 
ช่ือเจา้ของบา้น ........................................................ ความสัมพนัธ์ .................................................... 

1.9  ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้(ถา้ตรงกบัท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นไม่ตอ้งกรอก) 
บา้นเลขท่ี .................................. หมู่ท่ี ............. ตรอก/ซอย .............................................................. 
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ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/เขต ............................ 
จงัหวดั ...................................... รหสัไปรษณีย ์................................. โทรศพัท ์.............................. 
ช่ือเจา้ของบา้น ......................................................... ความสัมพนัธ์ .................................................. 

2.  ข้อมูลเกีย่วกบัควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของเจ้ำของประวัติ 
2.1  คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด (โปรดแนบเอกสารหลกัฐาน) 

วุฒิการศึกษา    สาขาวิชาเอกและโท    ช่ือสถาบนัการศึกษา         ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
        ................................   ..................................... ......................................  ...................................... 
        ................................   .....................................   ......................................  ...................................... 

2.2  ประสบการณ์ในการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 
        ช่ือสถานท่ีท างาน          ต าแหน่งและหน่วยงานท่ีปฏิบติังาน     ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี) 
(1)  .............................................    ...........................................................    ...................................... 
 รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน 
            ท างานในสถาบนัการเงินหรือองคก์รอ่ืน โดยอยูใ่นสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดเงินหรือตลาดทุน 
      ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพหรืออาชีพดา้น 
    การบญัชี      การเงิน      การบริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์    กฎหมาย 
      อ่ืนๆ  (โปรดระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ)  ........................................................................ 
(2)  ..................................................    .....................................................    ..................................... 
รายละเอียดเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน 
            ท างานในสถาบนัการเงินหรือองคก์รอ่ืน โดยอยูใ่นสายงานท่ีเก่ียวกบัตลาดเงินหรือตลาดทุน 
      ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการหรือผูป้ระกอบวิชาชีพหรืออาชีพดา้น 
    การบญัชี      การเงิน      การบริหารธุรกิจ    เศรษฐศาสตร์    กฎหมาย 
      อ่ืนๆ  (โปรดระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบ)......................................................................... 

2.3  การอบรมความรู้เพิ่มเติม 
        เคยผา่นการอบรมหรืออยูร่ะหวา่งการอบรมความรู้ในหลกัสูตรเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการอิสระ  
                          ช่ือหลกัสูตร        ผูจ้ดัหลกัสูตร                  เวลาท่ีเขา้รับการอบรม (เดือน/ปี) 

..........................................       ..........................................       .................................................... 

..........................................       ..........................................       .................................................... 
 ไม่เคย 
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3.  กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทของผู้ขอรับควำมเห็นชอบ 

      กรรมการ 
  มีอ านาจ               ไม่มีอ านาจ  กรรมการจากบุคคลภายนอก 

บุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ ต าแหน่ง ................................................................ 
ท างานเตม็เวลา 

4.  สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทของผู้ขอควำมเห็นชอบ 

    มี  (โปรดระบุสัดส่วนการถือหุน้) 
 ................................................................................................................................................................... 
      ไม่มี  

5.  ค ำรับรองของเจ้ำของประวัติ 
ขา้พเจา้ (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................... ขอรับรองวา่ 
5.1 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจ 

ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ 
หรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 
  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 1 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน 
ไร้ความสามารถ  
  (2)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงานหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ี 
ส านกังานกล่าวโทษ หรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่  
และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  หรือพระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตามท่ีระบุในบญัชีทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  (3)  เป็นบุคคลท่ีส านกังานปฏิเสธหรือถอนการแสดงรายช่ือของบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจให้เป็นกรรมการ 
และผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด  
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
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  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 2 
  (1)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน ไม่วา่ในประเทศ 
หรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรือเคยตอ้ง  
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จาก 
การรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง  
หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่จะต่อสถาบนัการเงินท่ีตนสังกดัหรือต่อลูกคา้  
  (2)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่   
และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสามปี  ทั้งน้ี ในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกับ 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น  
  (3)  เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะ 
เดียวกนัและยงัไม่พน้สามปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสั่งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน  
  (4)  เป็นผูท่ี้หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายไม่วา่ 
ในประเทศหรือต่างประเทศ พิจารณาวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือเป็นบุคคลท่ีรับผิดชอบ 
งานเก่ียวกับการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกับการแนะน าการลงทุน การวางแผนการลงทุน  
การวิเคราะห์การลงทุนหรือผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน การจดัการลงทุน หรือการจดัการสาขาของผูป้ระกอบธุรกิจหรือ 
งานเก่ียวกับการควบคุม ดูแล และจดัการหน่วยธุรกิจเก่ียวกับการปฏิบติัการ การก ากับดูแลการปฏิบติังาน  
การตรวจสอบกิจการภายใน หรือการบริหารความเส่ียง หรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน หรือบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ี 
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริการทางการเงิน จดัการหรือรับเงินทุนของลูกคา้  ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเกี่ยวกบัทรัพยสิ์น  
  (5)  อยู่ระหวา่งถูกด าเนินการอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรในธุรกิจ 
ตลาดทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ถูกส านักงานสั่งพกัหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรือมีลกัษณะท่ีท าให้ 
การใหค้วามเห็นชอบส้ินสุด หรือถูกด าเนินการอ่ืนในท านองเดียวกนัอนัเป็นผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น 
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรือกรรมการของศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือส านกัหกับญัชีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ได ้ 
 (ข)  การด าเนินการตาม (ก) สืบเน่ืองจากการปฏิบติังานในฐานะเป็นบุคลากรในต าแหน่งท่ีมี
ผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีพิจารณา  
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 (ค)  เหตุของการด าเนินการตาม (ก) เป็นเร่ืองการกระท าผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  และประกาศท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ในมูลเหตุเน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริตเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น หรือขาดความระมดัระวงั ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต หรือขาดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าท่ีเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชาชีพ 
  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ี 3 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการดว้ย 
ความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
  (2)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรม หรือการเอา
เปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว
ของบุคคลอ่ืน  
  (3)  มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลหรือเอกสาร  
อนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นหรือจดัส่งต่อส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือผูล้งทุน หรือมี
หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
  (4)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร 
เพื่อป้องกนัมิให้นิติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบ  
ดูแล (ถา้มี) กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบญัญติัทรัสต ์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิด
ความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรือความเสียหาย 
ต่อช่ือเสียง ฐานะ การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น  
  (5)  มีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน  
ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงก าหนดโดยสมาคมหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีส านกังานยอมรับ หรือมีหรือเคยมีส่วน
ร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
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ทั้งน้ี “สถาบนัการเงิน” หมายความวา่ 
(1)  ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(2)  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
(3)  ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(4)  ธุรกิจประกนัภยั  
(5)  ธุรกิจสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

5.2  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลในแบบรับรองประวติัฉบบัน้ี มีความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นความจริง  
ซ่ึงขา้พเจา้ทราบดีว่า หากขา้พเจา้ให้ขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ขา้พเจา้ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าดงักล่าวและอาจเป็น  
ผลใหบ้ริษทัผูข้อรับความเห็นชอบถูกเพิกถอนจากการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 
 

ลงช่ือ................................................. เจา้ของประวติั 
(...............................................) 

วนัท่ี ..................................................... 
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