แบบ 35-FP-เพิม่ เติม
คำขอควำมเห็นชอบเป็ นผู้ให้ บริกำรระบบครำวด์ ฟันดิงสำหรับกำรเสนอขำยหุ้นกู้ครำวด์ ฟันดิง
สำหรับผู้ให้ บริกำรระบบครำวด์ ฟันดิงที่จำกัดขอบเขตกำรให้ บริกำรไว้ เฉพำะกำรเสนอขำย
หุ้นครำวด์ ฟันดิง
วันที่พมิ พ์
ข้าพเจ้า บริ ษทั
ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงสาหรับการเสนอขายหุ ้นกูค้ ราวด์ฟันดิง

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อบริ ษทั (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
1.2 ที่อยูบ่ ริ ษทั
เลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
Website
ผูต้ ิดต่อ (contact person)
โทรศัพท์
E-mail

อาคาร
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

ชั้น
ถนน

โทรสาร

ส่ วนที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
2.1 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบครำวด์ ฟันดิง
2.1.1 แนบ file ที่อธิบายรายละเอียดของระบบงาน ได้แก่
(ก) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นคราวด์ฟันดิงจาก
ผูล้ งทุนที่มิใช่สมาชิก
(ข) ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก
(ค) ระบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของสมาชิก
(ง) ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สินของสมาชิก
(จ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ

-2(ฉ) ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบหรื อเครื อข่ายที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ
(ช) ระบบสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรื อระหว่างสมาชิก
กับบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ โดยผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงต้องดูแลระบบดังกล่าวมิให้สมาชิกใช้เพื่อ
การเสนอขายหลักทรัพย์ของตนเอง
(ซ) ระบบสารองการจัดเก็บข้อมูลบนระบบหรื อเครื อข่ายที่เชื่อถือได้ โดยอย่างน้อย
ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง และข้อมูลภายหลังการเสนอขายไว้
เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี
(ฌ) ระบบงานรับส่ งข้อมูลอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิ กส์
(ญ) ระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ อง
(ฎ) ระบบงานในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
(compliance)
(ฏ) ระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของสมาชิกเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(ฐ) ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงมีการให้บริ การด้านเสนอขายหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง
ต้องมีระบบงานในการประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ ยง (creditworthiness) ของบริ ษทั ที่เสนอขาย
หุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง และการเปิ ดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย
2.1.2 อธิบายขั้นตอนในการทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
2.1.3 อธิบายแนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนการสอบทานลักษณะและคุณสมบัติของผูล้ งทุน
2.1.4 อธิบายแนวทางข้อตกลงที่จดั ทากับบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จดั ทากับสมาชิก
2.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ
(นอกจากการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง)
วัน เดือน ปี
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร

-32.3 ประวัติเป็ นผู้ให้ บริกำรระบบครำวด์ ฟันดิง (กรณีขอต่ ออำยุหรื อขอควำมเห็นชอบในกรณีอื่น)
แสดงประวัติการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ปี

รายชื่อบริ ษทั ที่
เสนอขายหลักทรัพย์

ความสาเร็ จในการเสนอขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์

ชื่อผูเ้ ก็บรักษา
เงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ส่ วนที่ 3 ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยหรื อลักษณะต้องห้ ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร หรื อบุคคลผู้มีอำนำจ
ในกำรจัดกำรซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบเกีย่ วกับกำรประกอบธุรกิจกำรเป็ นผู้ให้ บริกำรระบบครำวด์ฟันดิง
บริ ษทั รับทราบว่าสานักงานจะนาลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการให้ความ
เห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
3.1 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
3.1.1 เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3.1.2 อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงานหรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนินคดี
 ใช่  ไม่ใช่
อันเนื่ องจากกรณี ที่สานักงานกล่าวโทษ หรื อเคยต้องคาพิพากษาถึ งที่ สุดให้จาคุก
ไม่ว่าศาลจะมี คาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามที่ระบุในบัญชีทา้ ย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
3.1.3 เป็ นบุคคลที่สานักงานปฏิเสธหรื อถอนการแสดงรายชื่อของบุคคล
 ใช่  ไม่ใช่
ในระบบข้อมูลรายชื่ อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เนื่ องจาก
เป็ นผูท้ ี่ มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจให้เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

-43.2 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
3.2.1 อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน
ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ หรื ออยูร่ ะหว่างถูกดาเนิ นคดีอนั เนื่ องจากกรณี ที่
หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรื อเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่วา่ ศาลจะมี
คาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษ
มาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิดความเสี ยหาย
ไม่วา่ จะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า
3.2.2 เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษา
ให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว
ไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริ หารงานที่มีลกั ษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3.2.3 เป็ นผูท้ ี่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พน้ สามปี นับแต่วนั ที่ศาล
มีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
3.2.4 เป็ นผูท้ ี่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมาย ไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกั ษณะต้องห้าม
ในการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อเป็ นบุคคลที่รับผิดชอบงานเกี่ ยวกับการควบคุม
ดู แล และจัดการหน่ วยธุ รกิ จ เกี่ ยวกับการแนะนาการลงทุน การวางแผนการลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุนหรื อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรื อการจัดการสาขา
ของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื องานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับ
การปฏิ บตั ิ การ การกากับดู แลการปฏิ บตั ิ งาน การตรวจสอบกิ จการภายใน
หรื อการบริ หารความเสี่ ยง หรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน หรื อบุคลากรที่มีหน้าที่
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การทางการเงิน จัดการหรื อรับเงินทุนของลูกค้า
ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3.2.5 อยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่
เป็ นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ถูกสานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
หรื อมี ลกั ษณะที่ ทาให้การให้ความเห็ นชอบสิ้ นสุ ด หรื อถูกดาเนิ นการอื่ นในทานอง
เดียวกันอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรื อกรรมการ
ของศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อสานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

-5(ข) การดาเนินการตาม (ก) สื บเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในฐานะ
เป็ นบุคลากรในตาแหน่งที่มีผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่พิจารณา
(ค) เหตุของการดาเนิ นการตาม (ก) เป็ นเรื่ องการกระทาผิด
ตามพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรื อขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อขาดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
3.3 ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
3.3.1 มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่
หรื อการให้บริ การด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ขาดความรั บผิดชอบ
หรื อความรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุน
การกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
3.3.2 มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทา
อันไม่เป็ นธรรม หรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
3.3.3 มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการเปิ ดเผย
หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อเอกสารอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อโดยปกปิ ด
ข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลหรื อเอกสารที่ยนื่
หรื อจัดส่ งต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
3.3.4 มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการละเลย
การตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการที่ตนมีอานาจ
ในการจัดการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล (ถ้ามี) กระทาการใด
หรื องดเว้นกระทาการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรื อประกาศที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมัน่ ในธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อธุรกิจทรัสต์โดยรวม หรื อความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง
ฐานะ การดาเนินธุรกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนั้น

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่

 ใช่  ไม่ใช่
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หรื อมาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งานที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จหลักทรั พย์หรื อธุ รกิ จสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกาหนดโดยสมาคมหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
หรื อธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ สานักงานยอมรั บ หรื อ มี หรื อเคยมี ส่วนร่ วม
หรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามส่ วนที่ 3 นี้ “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์
(3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ธุรกิจประกันภัย
(5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

 ใช่  ไม่ใช่

ส่ วนที่ 4 คำรับรองและกำรให้ ควำมยินยอมของผู้ยื่นคำขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
4.1 ข้อมูลในแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงถูกต้อง ครบถ้วนและ
ไม่เป็ นเท็จ
4.2 กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรื อบุคคลผูม้ ี อานาจในการจั ดการซึ่ งเป็ นผูร้ ั บผิดชอบเกี่ ยวกับ
การประกอบธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ประกาศกาหนดไว้
ทุกประการ
4.3 ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
เป็ นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึงข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับ
การเสนอขายหลักทรั พย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิงเป็ นอย่างดีดว้ ย และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามประกาศนั้นทุก
ประการ
4.4 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาระบบงานการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคาวด์ฟันดิง ข้าพเจ้ายินยอมให้
สานักงานหรื อบุคคลที่สานักงานมอบหมาย เข้าตรวจระบบงาน ณ สถานที่ประกอบการ หรื อสถานที่อื่นใดที่
ระบบงานดังกล่าวติดตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้ความยินยอมของข้าพเจ้ามีผลตลอดระยะเวลาภายหลังจากที่ได้รับความ
เห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรื อไม่ให้ความร่ วมมือแก่สานักงานหรื อบุคคลที่สานักงาน
มอบหมายในการเข้าตรวจระบบงานดังกล่าวอาจเป็ นเหตุให้สานักงานนามาพิจารณาว่าข้าพเจ้าไม่สามารถ
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ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง
4.5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถดารงลักษณะ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิงอย่าง
ไม่เหมาะสม ด้วยความบกพร่ อง หรื อไม่ครบถ้วน หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานดาเนินการประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังนี้
4.5.1 ให้ช้ ีแจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4.5.2 ให้ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.5.3 ให้กระทาการหรื องดเว้นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
4.5.4 พักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
เพือ่ รักษาประโยชน์ของประชาชนหรื อเพื่อคุม้ ครองผูล้ งทุน สานักงานอาจเปิ ดเผยการดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 24/1

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)

(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)
หมายเหตุ
- ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ผูย้ ื่นคาขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
- ในการยืน่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง ให้บริ ษทั ยืน่ ต่อ
สานักงานผ่านระบบการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และจัดพิมพ์คาขอ
ดังกล่าวจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยืน่ ต่อสานักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่บริ ษทั ยื่นคาขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
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 1. สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์
 2. งบการเงินในรอบปี บัญชีล่าสุ ด (ถ้ามี)
 3. file ที่แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กรตามข้อ 2.4
 4. รายละเอียดของระบบงาน ขั้นตอนในการทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
แนวทางในการสอบทานคุณสมบัติบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์และลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ข้อตกลงที่ จดั ทากับบริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์และข้อตกลงที่จดั ทากับสมาชิ ก ตลอดจนการสอบทาน
ลักษณะและคุณสมบัติของผูล้ งทุนตามข้อ 2.5
 5. หนังสื อรับรองประวัติและการไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามส่ วนที่ 3 ซึ่งลงลายมือชื่อของ
กรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
 6. สาเนาหนังสื อเดินทางของกรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิง
 7. เอกสารตรวจสอบการเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์จากกรมบังคับคดีสาหรับ
กรรมการและบุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
 8. เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ ของกรรมการและ
บุคลากรแต่ละคนตามข้อ 2.4 ของผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
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หนังสื อรับรองประวัติและกำรไม่มีลกั ษณะต้องห้ ำมตำมส่ วนที่ 3
ของกรรมกำรและบุคลำกรของผู้ให้ บริกำร
ระบบครำวด์ฟันดิง
บริ ษทั .....................................................
1. ข้ อมูลทั่วไปของเจ้ ำของประวัติ
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. ชื่อสกุล .................................................
First name (Mr./Mrs./Miss) .......................................... Surname ..........................................
(ชื่อ-สกุลเดิม) (ถ้ามี) ...............................................................................................................
Former name (if any) ..............................................................................................................
1.2 วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................ อายุ ............. ปี
1.3 สัญชาติ ......................
1.4 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ............................................. หมดอายุวนั ที่ ................................
หนังสื อเดินทางเลขที่ ............................................................
ออกให้โดยประเทศ ...................................................... หมดอายุวนั ที่ ........................................
1.5 สถานภาพทางครอบครัว
โสด
สมรส
หย่า
1.6 ชื่อคู่สมรส .......................................................................................................................................
ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (ของคู่สมรส)..........................................................................................................
อาชีพ .............................................. สถานประกอบอาชี พ ..............................................................
1.7 จานวนบุตร ......... คน (ถ้ามี) (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของบุตร โปรดระบุชื่อ-ชื่อสกุลเดิมด้วย)
(1).............................................................................. เกิดปี พ.ศ. .................................
(2).............................................................................. เกิดปี พ.ศ. .................................
(3).............................................................................. เกิดปี พ.ศ. ................................
1.8 ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .............................................................
ถนน ......................................... ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต .............................
จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์ ................................ โทรศัพท์ .................................
ชื่อเจ้าของบ้าน ........................................................ ความสัมพันธ์ ....................................................
1.9 ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้ (ถ้าตรงกับที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านไม่ตอ้ งกรอก)
บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ..............................................................
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ถนน .......................................... ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต ............................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย ์ ................................. โทรศัพท์ ..............................
ชื่อเจ้าของบ้าน ......................................................... ความสัมพันธ์ ..................................................
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรทำงำนของเจ้ ำของประวัติ
2.1 คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสู งสุด (โปรดแนบเอกสารหลักฐาน)
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอกและโท ชื่อสถาบันการศึกษา ปี ที่สาเร็จการศึกษา
................................ ..................................... ...................................... ......................................
................................ ..................................... ...................................... ......................................
2.2 ประสบการณ์ในการทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี )
ชื่อสถานที่ทางาน
ตาแหน่งและหน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ - ถึง (เดือน/ปี )
(1) ............................................. ........................................................... ......................................
รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางาน
ทางานในสถาบันการเงินหรื อองค์กรอื่น โดยอยูใ่ นสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรื อตลาดทุน
ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื ออาชีพด้าน
การบัญชี
การเงิน
การบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ) ........................................................................
(2) .................................................. ..................................................... .....................................
รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางาน
ทางานในสถาบันการเงินหรื อองค์กรอื่น โดยอยูใ่ นสายงานที่เกี่ยวกับตลาดเงินหรื อตลาดทุน
ผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพหรื ออาชีพด้าน
การบัญชี
การเงิน
การบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
อื่นๆ (โปรดระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ).........................................................................
2.3 การอบรมความรู ้เพิ่มเติม
เคยผ่านการอบรมหรื ออยูร่ ะหว่างการอบรมความรู ้ในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ หรื อกรรมการอิสระ
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
เวลาที่เข้ารับการอบรม (เดือน/ปี )
.......................................... .......................................... ....................................................
.......................................... .......................................... ....................................................
ไม่เคย
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3. กำรดำรงตำแหน่ งในบริษัทของผู้ขอรับควำมเห็นชอบ
กรรมการ
มีอานาจ
ไม่มีอานาจ
กรรมการจากบุคคลภายนอก
บุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ ตาแหน่ง ................................................................
ทางานเต็มเวลา
4. สั ดส่ วนกำรถือหุ้นในบริษัทของผู้ขอควำมเห็นชอบ
มี (โปรดระบุสัดส่วนการถือหุน้ )
...................................................................................................................................................................
ไม่มี
5. คำรับรองของเจ้ ำของประวัติ
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ................................................................................... ขอรับรองว่า
5.1 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจ
ในการจัดการซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราด์ฟันดิงตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบ
คราวด์ฟันดิง ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 1
(1) เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
(2) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงานหรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนิ นคดีอนั เนื่ องจากกรณี ที่
สานักงานกล่าวโทษ หรื อเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อ ไม่
และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรื อพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามที่ระบุในบัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(3) เป็ นบุคคลที่สานักงานปฏิเสธหรื อถอนการแสดงรายชื่อของบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจให้เป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 2
(1) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่วา่ ในประเทศ
หรื อต่างประเทศ หรื ออยู่ระหว่างถูกดาเนิ นคดีอนั เนื่ องจากกรณี ที่ หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรื อเคยต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่วา่ ศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่ และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจาก
การรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิดความเสี ยหายไม่วา่ จะต่อสถาบันการเงินที่ตนสังกัดหรื อต่อลูกค้า
(2) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรื อไม่
และพ้นโทษจาคุกหรื อพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดิ นเกี่ ยวกับ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(3) เป็ นผูท้ ี่ศาลมี คาสั่งให้ทรั พย์สินตกเป็ นของแผ่นดิ นตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายอื่นในลักษณะ
เดียวกันและยังไม่พน้ สามปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาสัง่ ให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
(4) เป็ นผูท้ ี่หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินหรื อหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายไม่วา่
ในประเทศหรื อต่างประเทศ พิจารณาว่ามีลกั ษณะต้องห้ามในการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อเป็ นบุคคลที่รับผิดชอบ
งานเกี่ ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่ วยธุ รกิจ เกี่ ยวกับการแนะนาการลงทุน การวางแผนการลงทุน
การวิเคราะห์การลงทุนหรื อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การจัดการลงทุน หรื อการจัดการสาขาของผูป้ ระกอบธุรกิจหรื อ
งานเกี่ ยวกับการควบคุม ดูแล และจัดการหน่ วยธุ รกิจ เกี่ยวกับ การปฏิบตั ิการ การกากับดู แลการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบกิจการภายใน หรื อการบริ หารความเสี่ ยง หรื อผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน หรื อบุคลากรที่มีหน้าที่
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริ การทางการเงิน จัดการหรื อรับเงินทุนของลู กค้า ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่ องจาก
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(5) อยู่ระหว่างถูกดาเนินการอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ถูกสานักงานสั่งพักหรื อเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ หรื อมีลกั ษณะที่ทาให้
การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ด หรื อถูกดาเนินการอื่นในทานองเดียวกันอันเป็ นผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนหรื อกรรมการของศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อสานักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าได้
(ข) การดาเนินการตาม (ก) สื บเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในฐานะเป็ นบุคลากรในตาแหน่งที่มี
ผลกระทบถึงความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่พิจารณา
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-5(ค) เหตุของการดาเนินการตาม (ก) เป็ นเรื่ องการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว ในมูลเหตุเนื่ องจากการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริ ตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน หรื อขาดความระมัดระวัง ขาดความซื่ อสัตย์สุจริ ต หรื อขาดจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3
(1) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรื อการให้บริ การด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรื อความรอบคอบเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ หรื อมีหรื อเคยมี
ส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(2) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ นธรรม หรื อการเอา
เปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้ อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
ของบุคคลอื่น
(3) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมในการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อเอกสาร
อันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อโดยปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลหรื อเอกสารที่ยื่นหรื อจัดส่งต่ อสานักงาน
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน หรื อผูล้ งทุน หรื อมี
หรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(4) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร
เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรื อกิจการที่ตนมีอานาจในการจัดการ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ดูแล (ถ้ามี ) กระทาการใดหรื องดเว้นกระทาการใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อขัดต่อ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติทรั สต์
เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรื อประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่ อมัน่ ในธุ รกิจหลักทรัพย์ ธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อธุ รกิจทรัสต์โดยรวม หรื อความเสี ยหาย
ต่อชื่อเสี ยง ฐานะ การดาเนินธุรกิจ หรื อลูกค้าของธุรกิจนั้น
(5) มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่ามีหรื อเคยมีพฤติ กรรมที่ เป็ นการขาดจรรยาบรรณ หรื อมาตรฐาน
ในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกาหนดโดยสมาคมหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สานักงานยอมรับ หรื อมีหรื อเคยมีส่วน
ร่ วมหรื อสนับสนุ นการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น

เอกสารแนบท้ายแบบ 35-FP
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ทั้งนี้ “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์
(3) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(4) ธุรกิจประกันภัย
(5) ธุรกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
5.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็ นความจริ ง
ซึ่ งข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าวและอาจเป็ น
ผลให้บริ ษทั ผูข้ อรับความเห็นชอบถูกเพิกถอนจากการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง

ลงชื่อ................................................. เจ้าของประวัติ
(...............................................)
วันที่ .....................................................

