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คำขอควำมเห็นชอบเป็ นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Online)
วันที่พมิ พ์ ..........................................
เรี ยน เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้าพเจ้า
มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
ประสงค์จะยืน่
ขอความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมปฏิบตั ิงานตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและ
ขอบเขตการดาเนินงาน ลงวันที่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทกำรยื่น
 ขอความเห็นชอบครั้งแรก
 ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบซึ่งครบกาหนดเมื่อวันที่
2. ข้ อมูลทั่วไป
ให้ระบุรายละเอียดของผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ประวัติ
(1) ชื่อ – ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)
Former name (if any)
(2) วัน/ เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี เพศ
(3) สัญชาติ
(4)  บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ออกให้โดย
หมดอายุวนั ที่
 หนังสื อเดินทางเลขที่
(กรณี ไม่มีสัญชาติไทย)
ออกให้โดย
หมดอายุวนั ที่
2.2 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำขั้นสู งสุ ด
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาหลัก
ชื่อสถาบันการศึกษา ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
................................ ..................................... ...................................... ......................................
................................ ..................................... ...................................... ......................................
................................ ..................................... ...................................... ......................................
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2.3 ประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน (ย้ อนหลัง 5 ปี )
ชื่อสถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

ตั้งแต่ – ถึง (เดือน/ปี )

สาเหตุที่เปลี่ยนงาน / ตาแหน่ง

(1)
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
(2)
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
(3)
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 ประวัติกำรอบรมหลักสู ตรที่ชมรมวำณิชกำหนด (ย้ อนหลัง 3 ปี )
ชื่อหลักสู ตร
ผูจ้ ดั หลักสู ตร
วันที่เข้ารับการอบรม
จานวนชัว่ โมง
(1) .................................. ................................. ................................ ..................................
(2) .................................. .............................. ................................
..................................
(3) .................................. .............................. ................................
..................................
3. ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อกำรมีลักษณะต้ องห้ ำมในระยะเวลำ 15 ปี ที่ผ่ำนมำ
3.1 เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
 ใช่
 ไม่ใช่
3.2 เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
 ใช่
 ไม่ใช่
3.3 อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนิ นคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายในความผิด
เกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงาน
ที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
 ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
เช่น ถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีอาญาเมื่อวันที่ .......................................
ในข้อหา ........................................................................................................
โดยหน่วยงาน..........................................................(เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
 ไม่ใช่
3.4 อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้เป็ นหรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ บุคคลผูม้ ีอานาจในการ
จัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน
 ใช่
 ไม่ใช่
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ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใดในการเป็ นผูค้ วบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ใช่
 ไม่ใช่
3.6 อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้ถอนรายชื่อจากระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
 ใช่
 ไม่ใช่
3.7 อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสัง่ ขององค์กรที่มีอานาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พกั
เพิกถอน หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่ งตาแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึ่ งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้
กับการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ใช่
 ไม่ใช่
3.8 เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน โดยมี
ส่ วนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อต้องร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าว
ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรื อถูกระงับการดาเนินกิจการเนื่องจากแผนแก้ไขฟื้ นฟู
ฐานะหรื อการดาเนินงานไม่ผา่ นความเห็นชอบของหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรื อของ
คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรื อถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่
เสี ยหายด้วยการลดทุนและมีการเพิ่มทุนในภายหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรื อ
สถาบันการเงินของรัฐ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
 ใช่
 เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ....................................................................
โดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อ
ต้องร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันที่ .............................................................................................................
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าว ...............................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
 เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
 อยูร่ ะหว่างขอรับการยกเว้นจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ไม่ใช่
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ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานด้วย
(1) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาผิดตาม 3.3 หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนื่ องจาก
การกระทาผิดตาม 3.3
 ใช่ (โปรดให้รายละเอียด)
 คาพิพากษาถึงที่สุดของศาล .............................. คดีหมายเลขดาที่ ........../25.......
และคดีหมายเลขแดงที่ ............../25...........
ระหว่าง ............................................ กับ ..............................................................
ในความผิดเรื่ อง .....................................................................................................
โทษที่ได้รับ ............................... วันที่พน้ โทษ .......................... (เอกสารแนบ)
(ถ้ามี)
 วันที่ถูกเปรี ยบเทียบปรับ .....................................................................................
หน่วยงานที่เปรี ยบเทียบปรับ ...............................................................................
ในความผิดเรื่ อง ...................................................................................................
ตามกฎหมาย ............................................................................... (เอกสารแนบ) (ถ้ามี)
 ไม่ใช่
(2) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการประพฤติผิดต่อ
 ใช่  ไม่ใช่
หน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานหรื อให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ต่อผูใ้ ช้
บริ การธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อธุรกิจบริ การทางการเงินอื่น
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(3) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการขาดจรรยาบรรณ
 ใช่  ไม่ใช่
หรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งกาหนด
โดยชมรม หรื อธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานหรื อสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(4) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริ ตหรื อ
 ใช่  ไม่ใช่
ฉ้อฉลต่อผูอ้ ื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(5) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ น
 ใช่  ไม่ใช่
ธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทา
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
(6) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่  ไม่ใช่
อันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อ
มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
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ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบดูแล กระทาการใดหรื องดเว้นกระทาการใดอัน
เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในธุรกิจ
ที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรื อความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง ฐานะ
การดาเนินธุรกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนั้น
(8) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
 ใช่  ไม่ใช่
ขาดความรับผิดชอบหรื อความระมัดระวังหรื อความซื่อสัตย์สุจริ ตในเรื่ องเกี่ยวกับ
การจัดเตรี ยม การจัดการ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยรวมของ
บริ ษทั ที่ตนเป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อในการเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บุคคลอื่นอันทาให้
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามตาม 3. นี้ “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
4. กำรถือหุ้นในบริษัทอื่น
ให้ระบุรายชื่อบริ ษทั ที่ผคู ้ วบคุมการปฏิบตั ิงานถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
ทุนชาระแล้วของบริ ษทั นั้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในหนังสื อฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็ นเท็จและขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานเต็มเวลา
(ลงชื่อ)
(

ผูข้ อความเห็นชอบ
)

วันที่
หมายเหตุ - ในการยืน่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ให้ยื่นต่อสานักงานผ่านระบบ
การรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และจัดพิมพ์คาขอดังกล่าวจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และยืน่ ต่อสานักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทาการถัดจากวันที่ยื่นคาขอ
ดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
เอกสารประกอบ

1. สาเนาหนังสื อเดินทางของผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน (กรณี ไม่มีสัญชาติไทย)

2. หลักฐานแสดงการผ่านการอบรมหลักสู ตรซึ่งจัดโดยชมรมวาณิ ชธนกิจ

