
แบบ FA-1 

ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (Online) 
วันท่ีพมิพ์     

 
ขา้พเจา้ บริษทั            
ประสงคจ์ะขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 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 ์     ประเทศ  
 โทรศพัท ์    โทรสาร     
 ผูติ้ดต่อ (Contact  Person)          
 Website            

 
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 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปีที่ผ่ำนมำ 
  (นอกจากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน) 
 

วัน เดือน ปี กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำร 
 
 
 
 
 

 

 
2.3 โครงสร้ำงรำยได้ในระยะ 5 ปีทีผ่่ำนมำและงวดล่ำสุด 
           หน่วย : ลา้นบาท 

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

        

 
2.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
 ใหแ้สดงรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นในบริษทัตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 ขอ้มูลล่าสุด ณ      ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 30 วนัก่อนยืน่ค าขอ 
 

ช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 
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2.5 โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
 2.5.1 แสดงแผนผงัโครงสร้างการจดัองคก์ร และสายงานท่ีรับผิดชอบดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  File       
 2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 
ขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ณ วนัท่ี    
 

ช่ือ-สกุล1/ อาย ุ บตัรประจ าตวัประชาชน  คุณวุฒิ สัดส่วนการ ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง2 (ปี) / หนงัสือเดินทาง3 ทางการศึกษา4 ถือหุ้นใน ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอความเห็นชอบ 

    บริษทั(%) ช่วงเวลา ต าแหน่ง2 ช่ือบริษทั/ประเภทธุรกิจ 

        
        

1   ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2   ส าหรับต าแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการดว้ย เช่น กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทั  
   หรือกรรมการบุคคลภายนอก 
3   ให้ระบุเลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) รวมทั้งระบุหน่วยงานท่ีออกเอกสาร  
 และวนัท่ีหมดอาย ุ

4   ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท  ช่ือคณะและสถาบนัการศึกษา  ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป   
   รวมถึงการผา่นการทดสอบความรู้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีจดัโดยส านกังาน หรือผา่นการอบรมหลกัสูตร 
   ท่ีชมรมวาณิชธนกิจก าหนด   

 
2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 (แนบ file) ท่ีอธิบายขั้นตอนในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และแนวทางในการท า 
 due diligence โดยละเอียด ครอบคลุมถึงวิธีการในเร่ือง การหาลูกคา้ การตรวจสอบคุณสมบติั 
 ของลูกคา้ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลลูกคา้ เป็นตน้ 
2.7 ประวัติเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 แสดงประวติัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
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ประวติัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ปี รายช่ือลูกคา้ ลกัษณะการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน1 ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงินร่วม2 

    
    
    
1  เช่น เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือท่ีปรึกษาทางการเงินในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ  หรือท่ีปรึกษาทางการเงินในการให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษทั 

 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
2  ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
   รายอื่นดว้ย 
 

 
 
 
 3.1 ลักษณะต้องห้ำมของบริษัท 
  บริษทัรับทราบวา่ส านกังานจะน าลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการ 
ใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินดว้ย 
  (ก)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือในการเป็นท่ีปรึกษา 
ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีตอ้งใชค้วามรู้และความรับผิดชอบในท านองเดียวกบัการเป็น 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของ 
บุคคลอ่ืน 
  (ข)  มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความ   ใช่   ไม่ใช่ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือต่อองคก์รท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน  
                   (ค)  เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่การกระท าความผิดเก่ียวกบัการกระท า   ใช่   ไม่ใช่ 
อนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือ 
การบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต หรือเคยถูก 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดดงักล่าว 
                    (ง)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ  ใช่   ไม่ใช่ 
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค) 

ส่วนท่ี 3  ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยหรือลกัษณะต้องห้ำม (ตำมข้อ 5 ของประกำศส ำนักงำนว่ำด้วยกำร 
ให้ควำมเห็นชอบท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน) 
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 3.2 ลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย   
หรือเทียบเท่ำขึน้ไปที่รับผิดชอบงำนด้ำนที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  
  นอกจากลกัษณะตอ้งหา้มท่ีบริษทัไดรั้บรองไวข้า้งตน้แลว้ บริษทัรับทราบวา่ส านกังาน 
จะน าลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบการใหค้วามเห็นชอบการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ 
ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (ก) ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ีหน่ึง 
   1. เป็นบุคคลท่ีถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์บุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   2. เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหา้ม   ใช่   ไม่ใช่ 
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 
   3. อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน   ใช่   ไม่ใช่ 
ท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการ 
หลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 
   4. อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นหรือปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ   ใช่   ไม่ใช่ 
บุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงิน 
   5. อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานใหพ้กั เพิกถอน  ใช่   ไม่ใช่ 
หรือหา้มการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดหรือลกัษณะงานหน่ึงลกัษณะงานใด 
ในการเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   6.  อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งของส านกังานให้ถอนรายช่ือ  ใช่   ไม่ใช่ 
จากระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือปฏิเสธ 
การแสดงรายช่ือในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
เน่ืองจากมีลกัษณะตอ้งหา้ม 
   7. อยูร่ะหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งขององคก์รท่ีมีอ านาจตาม   ใช่   ไม่ใช่ 
กฎหมายต่างประเทศใหพ้กั เพิกถอน หรือหา้มการปฏิบติังานในต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใด 
หรือลกัษณะงานหน่ึงลกัษณะงานใด ซ่ึงเทียบไดก้บัการเป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังาน  
บุคลากรในธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือบุคลากรในธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   8. เคยเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของ   ใช่   ไม่ใช่ 
สถาบนัการเงิน โดยมีส่วนก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือตอ้งร่วมรับผิดชอบในความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้นต่อสถาบนัการเงินดงักล่าวซ่ึงถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรือถูกระงบั 
การด าเนินกิจการ เน่ืองจากแผนแกไ้ขฟ้ืนฟูฐานะหรือการด าเนินงานไม่ผา่นความเห็นชอบ 
ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินนั้น หรือของคณะกรรมการองคก์ารเพื่อการปฏิรูป 
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ระบบสถาบนัการเงิน หรือถูกสั่งการใหแ้กไ้ขฐานะทางการเงินท่ีเสียหายดว้ยการลดทุนและ 
มีการเพิ่มทุนในภายหลงั โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือสถาบนัการเงินของรัฐ 
เวน้แต่จะไดรั้บยกเวน้จากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  (ข)  ลกัษณะตอ้งหา้มกลุ่มท่ีสอง 
          1. เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผิดตาม (ก) 3. หรือเคยถูก  ใช่   ไม่ใช่ 
เปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม (ก) 3. 
   2. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการประพฤติผิดต่อ   ใช่   ไม่ใช่ 
หนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติังานหรือให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นธรรม ต่อผูใ้ช้ 
บริการธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจบริการทางการเงินอ่ืน  
หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   3. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการขาดจรรยาบรรณ   ใช่   ไม่ใช่ 
หรือมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงก าหนด 
โดยชมรม หรือธุรกิจหลกัทรัพย ์ซ่ึงก าหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   4. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางไม่สุจริตหรือ  ใช่   ไม่ใช่ 
ฉอ้ฉลต่อผูอ่ื้น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   5. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็น   ใช่   ไม่ใช่ 
ธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท า 
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   6. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการจงใจแสดงขอ้ความ  ใช่   ไม่ใช่ 
อนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
ในเอกสารใด ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ้งยืน่ต่อส านกังาน คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือต่อองคก์รท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน หรือ 
มีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
   7. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีเป็นการละเลยการตรวจสอบ  ใช่   ไม่ใช่ 
ดูแลตามสมควร เพื่อป้องกนัมิใหนิ้ติบุคคลหรือกิจการท่ีตนมีอ านาจในการจดัการ หรือ 
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบดูแล กระท าการใดหรืองดเวน้กระท าการใดอนั 
เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัต่อกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศท่ี 
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เช่ือมัน่ในธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหรือธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยรวมหรือความเสียหายต่อช่ือเสียง ฐานะ 
การด าเนินธุรกิจ หรือลูกคา้ของธุรกิจนั้น  
   8. มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่   ใช่   ไม่ใช่ 
ขาดความรับผิดชอบหรือความระมดัระวงัหรือความซ่ือสัตยสุ์จริตในเร่ืองเก่ียวกบั 
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การจดัเตรียม การจดัการ หรือการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยรวมของ 
บริษทัท่ีตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือในการเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับุคคลอ่ืนอนัท าให้ 
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมขา้งตน้ 
   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.2 น้ี “สถาบนัการเงิน”  
หมายความวา่ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  

1. ขอ้มูลในแบบค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินถูกตอ้ง ครบถว้นและไม่เป็นเทจ็ 
 2. ขา้พเจา้มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย 
กฎเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นอยา่งดี  รวมทั้งเขา้ใจถึง 
ขอ้ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
เป็นอยา่งดีดว้ย และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามประกาศนั้นทุกประการ 
 3. ขา้พเจา้ กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ท่ีรับผิดชอบงานดา้นท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งผูค้วบคุมการปฏิบติังาน มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศดงักล่าวทุกประการ  
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
     (ลงช่ือ) ......................................................................... 
              (........................................................................) 
 
หมายเหตุ - ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัผูย้ื่นค าขอลงลายมือช่ือพร้อมทั้ง 
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
     - ในการยืน่ค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้บริษทัยืน่ต่อส านกังานผา่น
ระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และจดัพิมพค์ าขอดังกล่าว 
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์และยื่นต่อส านกังานพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีบริษทัยื่นค าขอดงักล่าวผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

ส่วนท่ี 4  ค ำรับรองของผู้ย่ืนค ำขอ 
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เอกสารประกอบค าขอความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 1. หนงัสือรับรองจากชมรมวาณิชธนกิจเก่ียวกบัการเป็นผูมี้รายช่ือจดทะเบียนกบั 
ชมรมวาณิชธนกิจในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน และประวติัการกระท าผิด 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของชมรมวาณิชธนกิจในช่วงท่ีผา่นมา  
 2. ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
 3. หนงัสือรับรองประวติักรรมการและบุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 4. ส าเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการ บุคลากรของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
และผูค้วบคุมการปฏิบติังาน (กรณีไม่มีสัญชาติไทย) 
 


