
แบบ FA-1 

ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (Online) 
วันท่ีพิมพ์     

 
ข้าพเจ้า บริษัท            
ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ประเภท 
  ขอความเห็นชอบครั้งแรก 
  ขอต่ออายุซึ่งจะหมดอายุ        
  ขอความเห็นชอบในกรณีอื่น (ระบุเหตุ)      
 
 
 
1.1 ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)          
    (ภาษาอังกฤษ)          
1.2 ที่อยู่บริษัท 
 เลขที่       อาคาร      ชั้น    
 หมู่ที่      ตรอก/ซอย     ถนน   
 ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต      
 จังหวัด      รหัสไปรษณีย์     ประเทศ  
 โทรศัพท์     โทรสาร     
 ผู้ติดต่อ (Contact  Person)          
 Website            

 
2.1 กำรก่อตั้งบริษัท 
 2.1.1 วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท        
 2.1.2 กลุ่มผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท         
 2.1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท        
 2.1.4 ปีท่ีเริ่มประกอบธุรกิจ (เริ่มมีรายได้)        
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

ส่วนที่ 2  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 
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2.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  (นอกจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน) 
 

วัน เดือน ปี กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร 
 
 
 
 
 

 

 
2.3 โครงสร้ำงรำยได้ในระยะ 5 ปีทีผ่่ำนมำและงวดล่ำสุด 
           หน่วย : ล้านบาท 

ลักษณะรายได้ ปี 25XX ปี 25XX ปี 25XX งวดล่าสุด 
  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน  สัดส่วน 
1.รายได้จาการประกอบธุรกิจ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
2.      
3.      

        

 
2.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 ข้อมูลล่าสุด ณ      ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วันก่อนยื่นค าขอ 
 

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
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2.5 โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 2.5.1 แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านที่ปรึกษาทางการเงิน 
  File       
 2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ณ วันที่    
 

ชื่อ-สกุล1/ อายุ บัตรประจ าตัวประชาชน  คุณวุฒิ สัดส่วนการ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่ง2 (ปี) / หนังสือเดินทาง3 ทางการศึกษา4 ถือหุ้นใน ก่อนวันที่ยื่นค าขอความเห็นชอบ 

    บริษัท(%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง2 ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ 

        
        

1   ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
   หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รวมทั้งระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร  
 และวันที่หมดอาย ุ

4   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา  ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
   รวมถงึการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดโดยส านักงาน หรือผ่านการอบรมหลักสูตร 
   ทีช่มรมวาณิชธนกิจก าหนด   

 
2.6 หลักเกณฑ ์และวิธีกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 (แนบ file) ที่อธิบายขั้นตอนในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแนวทางในการท า 
 due diligence โดยละเอียด ครอบคลุมถึงวิธีการในเรื่อง การหาลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ของลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า เป็นต้น 
2.7 ประวัติเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 แสดงประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
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ประวัติการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
ปี รายชื่อลูกค้า ลักษณะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน1 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินร่วม2 

    
    
    
1  เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือ
ครอบง ากิจการ  หรือที่ปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
2  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน 
   รายอื่นด้วย 
 

 
 
 
 3.1 ลักษณะต้องห้ำมของบริษัท 
  บริษัทรับทราบว่าส านักงานจะน าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการ 
ให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินด้วย 
  (ก)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นที่ปรึกษา 
ในลักษณะอื่นใดท่ีต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในท านองเดียวกับการเป็น 
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของ 
บุคคลอ่ืน 
  (ข)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ   ใช่   ไม่ใช่ 
อันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อส านักงาน คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืต่อองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงิน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน  
                   (ค)  เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระท าความผิดเก่ียวกับการกระท า   ใช่   ไม่ใช่ 
อันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 
การบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยถูก 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดดังกล่าว 
                    (ง)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  ใช่   ไม่ใช่ 
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค) 

ส่วนที่ 3  ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยหรือลักษณะต้องห้ำม (ตำมข้อ 5 ของประกำศส ำนักงำนว่ำด้วยกำร 
ให้ควำมเห็นชอบท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน) 
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 3.2 ลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย   
หรือเทียบเท่ำขึ้นไปที่รับผิดชอบงำนด้ำนที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  
  นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริษัทได้รับรองไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทรับทราบว่าส านักงาน 
จะน าลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หน่ึง 
   1. เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   2. เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม   ใช่   ไม่ใช่ 
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
   3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน   ใช่   ไม่ใช่ 
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการ 
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 
   4. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ   ใช่   ไม่ใช่ 
บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน 
   5. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้พัก เพิกถอน  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือห้ามการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใด 
ในการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
   6.  อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งของส านักงานให้ถอนรายชื่อ  ใช่   ไม่ใช่ 
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธ 
การแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
เน่ืองจากมีลักษณะต้องห้าม 
   7. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตาม   ใช่   ไม่ใช่ 
กฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือห้ามการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใด 
หรือลักษณะงานหน่ึงลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กับการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
   8. เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของ   ใช่   ไม่ใช่ 
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงับ 
การด าเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้นฟูฐานะหรือการด าเนินงานไม่ผ่านความเห็นชอบ 
ของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถาบันการเงินน้ัน หรือของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป 
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ระบบสถาบันการเงิน หรือถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสียหายด้วยการลดทุนและ 
มีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงินของรัฐ 
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง 
          1. เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูก  ใช่   ไม่ใช่ 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ก) 3. 
   2. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ต่อผู้ใช้ 
บริการธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริการทางการเงินอื่น  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
   3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งก าหนด 
โดยชมรม หรือธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เก่ียวเน่ืองกับ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
   4. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ  ใช่   ไม่ใช่ 
ฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
   5. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็น   ใช่   ไม่ใช่ 
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท า 
ดังกล่าวของบุคคลอ่ืน 
   6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่   ไม่ใช่ 
อันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง 
ในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อส านักงาน คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองค์กรที่มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงิน หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าวของบุคคลอื่น 
   7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการละเลยการตรวจสอบ  ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอ านาจในการจัดการ หรือ 
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเว้นกระท าการใดอัน 
เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศที่ 
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในธุรกิจ 
ที่ปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ โดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ 
การด าเนินธุรกิจ หรือลูกค้าของธุรกิจนั้น  
   8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า   ใช่   ไม่ใช่ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมัดระวังหรือความซื่อสัตย์สุจริตในเรื่องเก่ียวกับ 
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การจัดเตรียม การจัดการ หรือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยรวมของ 
บริษัททีต่นเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอ่ืนอันท าให้ 
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมข้างต้น 
   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลักษณะต้องห้ามตาม 3.2 น้ี “สถาบันการเงิน”  
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

1. ข้อมูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นเท็จ 
 2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอย่างดี  รวมทั้งเข้าใจถึง 
ข้อก าหนดในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
เป็นอย่างดีด้วย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศน้ันทุกประการ 
 3. ข้าพเจ้า กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ที่รับผิดชอบงานด้านท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวทุกประการ  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ลงชื่อ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
     (ลงชื่อ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
หมายเหตุ - ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทผู้ยื่นค าขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง 
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
     - ในการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้บริษัทยื่นต่อส านักงานผ่าน
ระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด และจัดพิมพ์ค าขอดังกล่าว 
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อส านักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ีภายในวันท าการ 
ถัดจากวันที่บริษัทยื่นค าขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส่วนที่ 4  ค ำรับรองของผู้ยื่นค ำขอ 
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เอกสารประกอบค าขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
 1. หนังสือรับรองจากชมรมวาณิชธนกิจเก่ียวกับการเป็นผู้มีรายชื่อจดทะเบียนกับ 
ชมรมวาณิชธนกิจในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และประวัติการกระท าผิด 
ระเบียบหรือข้อบังคับของชมรมวาณิชธนกิจในช่วงที่ผ่านมา  
 2. ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
 3. หนังสือรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 4. ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
และผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 
 


