แบบ FA-1
คำขอควำมเห็นชอบเป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน (Online)
วันที่พมิ พ์
ข้าพเจ้า บริ ษทั
ประสงค์จะขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ประเภท

ขอความเห็นชอบครั้งแรก

ขอต่ออายุซ่ ึงจะหมดอายุ

ขอความเห็นชอบในกรณี อื่น (ระบุเหตุ)

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อบริ ษทั (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
1.2 ที่อยูบ่ ริ ษทั
เลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
ผูต้ ิดต่อ (Contact Person)
Website

อาคาร
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

ส่ วนที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
2.1 กำรก่อตั้งบริษัท
2.1.1 วันที่จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั
2.1.2 กลุ่มผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั
2.1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริ ษทั
2.1.4 ปี ที่เริ่ มประกอบธุรกิจ (เริ่ มมีรายได้)

ชั้น
ถนน
ประเทศ
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-22.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำน ในระยะ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ
(นอกจากการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน)
วัน เดือน ปี

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร

2.3 โครงสร้ ำงรำยได้ ในระยะ 5 ปี ทีผ่ ่ ำนมำและงวดล่ำสุ ด
ลักษณะรายได้

ปี 25XX
สัดส่วน

ปี 25XX
สัดส่วน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 25XX
งวดล่าสุด
สัดส่วน
สัดส่วน

1.รายได้จาการประกอบธุรกิจ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
2.
3.

2.4 โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
ให้แสดงรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นในบริ ษทั ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
ข้อมูลล่าสุ ด ณ
ซึ่งเป็ นข้อมูลล่าสุ ดไม่เกิน 30 วันก่อนยืน่ คาขอ
ชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้น

สัดส่ วนการถือหุน้
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-32.5 โครงสร้ ำงกำรจัดกำร
2.5.1 แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดองค์กร และสายงานที่รับผิดชอบด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน
File
2.5.2 แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่า
ขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน ณ วันที่
ชื่อ-สกุล1/
ตาแหน่ง2

อายุ
(ปี )

บัตรประจาตัวประชาชน
/ หนังสื อเดินทาง3

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา4

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก่อนวันที่ยื่นคาขอความเห็นชอบ
ช่วงเวลา ตาแหน่ง2 ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิจ

1

ให้ระบุชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สาหรับตาแหน่งกรรมการ ให้ระบุประเภทของกรรมการด้วย เช่น กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
หรื อกรรมการบุคคลภายนอก
3
ให้ระบุเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณี ไม่มีสัญชาติไทย) รวมทั้งระบุหน่วยงานที่ออกเอกสาร
และวันที่หมดอายุ
4
ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
รวมถึงการผ่านการทดสอบความรู้ที่ปรึ กษาทางการเงินที่จดั โดยสานักงาน หรื อผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่ชมรมวาณิชธนกิจกาหนด
2

2.6 หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรทำหน้ ำที่เป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
(แนบ file) ที่อธิบายขั้นตอนในการทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และแนวทางในการทา
due diligence โดยละเอียด ครอบคลุมถึงวิธีการในเรื่ อง การหาลูกค้า การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของลูกค้า การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น
2.7 ประวัติเป็ นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
แสดงประวัติการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา

แบบ FA-1
-4-

ปี

รายชื่อลูกค้า

ประวัติการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
ลักษณะการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน1

ชื่อที่ปรึ กษาทางการเงินร่ วม2

1

เช่น เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ หรื อที่ปรึ กษาทางการเงินในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
2
ในกรณีที่ผยู้ ื่นคาขอเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินร่ วมกับที่ปรึ กษาทางการเงินรายอื่น ให้ระบุชื่อที่ปรึ กษาทางการเงิน
รายอื่นด้วย

ส่ วนที่ 3 ประวัติกำรทำผิดกฎหมำยหรื อลักษณะต้องห้ ำม (ตำมข้อ 5 ของประกำศสำนักงำนว่ำด้วยกำร
ให้ ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรดำเนินงำน)
3.1 ลักษณะต้ องห้ ำมของบริษัท
บริ ษทั รับทราบว่าสานักงานจะนาลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ มาพิจารณาประกอบการ
ให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินด้วย
(ก) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการขาดจรรยาบรรณ
 ใช่
หรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อในการเป็ นที่ปรึ กษา
ในลักษณะอื่นใดที่ตอ้ งใช้ความรู ้และความรับผิดชอบในทานองเดียวกับการเป็ น
ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของ
บุคคลอื่น
(ข) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่
อันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในเอกสารใด ๆ ที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต้องยืน่ ต่อสานักงาน คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อต่อองค์กรที่มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงิน
หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
(ค) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทาความผิดเกี่ยวกับการกระทา
 ใช่
อันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต หรื อเคยถูก
เปรี ยบเทียบปรับเนื่ องจากการกระทาความผิดดังกล่าว
(ง) อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนิ นคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอานาจ  ใช่
ตามกฎหมายในความผิดตาม (ค)

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่
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-53.2 ลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ดำรงตำแหน่ งผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
หรื อเทียบเท่ ำขึน้ ไปที่รับผิดชอบงำนด้ ำนที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
นอกจากลักษณะต้องห้ามที่บริ ษทั ได้รับรองไว้ขา้ งต้นแล้ว บริ ษทั รับทราบว่าสานักงาน
จะนาลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบการให้ความเห็นชอบการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ
ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไปที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน
(ก) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่หนึ่ ง
1. เป็ นบุคคลที่ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ  ใช่  ไม่ใช่
หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็ นบุคคลที่อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้าม
 ใช่  ไม่ใช่
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน
3. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่วยงาน
 ใช่  ไม่ใช่
ที่มีอานาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
4. อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้เป็ นหรื อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ  ใช่  ไม่ใช่
บุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน
5. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งของสานักงานให้พกั เพิกถอน  ใช่  ไม่ใช่
หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่ งตาแหน่งใดหรื อลักษณะงานหนึ่งลักษณะงานใด
ในการเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
6. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสัง่ ของสานักงานให้ถอนรายชื่อ  ใช่  ไม่ใช่
จากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อปฏิเสธ
การแสดงรายชื่อในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
เนื่องจากมีลกั ษณะต้องห้าม
7. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสั่งขององค์กรที่มีอานาจตาม
 ใช่  ไม่ใช่
กฎหมายต่างประเทศให้พกั เพิกถอน หรื อห้ามการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด
หรื อลักษณะงานหนึ่ งลักษณะงานใด ซึ่งเทียบได้กบั การเป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
8. เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของ
 ใช่  ไม่ใช่
สถาบันการเงิน โดยมีส่วนก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อต้องร่ วมรับผิดชอบในความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินดังกล่าวซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกควบคุมกิจการ หรื อถูกระงับ
การดาเนินกิจการ เนื่องจากแผนแก้ไขฟื้ นฟูฐานะหรื อการดาเนินงานไม่ผา่ นความเห็นชอบ
ของหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินนั้น หรื อของคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูป

แบบ FA-1
-6ระบบสถาบันการเงิน หรื อถูกสั่งการให้แก้ไขฐานะทางการเงินที่เสี ยหายด้วยการลดทุนและ
มีการเพิ่มทุนในภายหลัง โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรื อสถาบันการเงินของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ข) ลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่สอง
1. เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตาม (ก) 3. หรื อเคยถูก  ใช่
เปรี ยบเทียบปรับเนื่ องจากการกระทาความผิดตาม (ก) 3.
2. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการประพฤติผิดต่อ
 ใช่
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
หรื อมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่งกาหนด
โดยชมรม หรื อธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานหรื อสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
4. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริ ตหรื อ  ใช่
ฉ้อฉลต่อผูอ้ ื่น หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
5. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการกระทาอันไม่เป็ น  ใช่
ธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทา
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
6. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการจงใจแสดงข้อความ  ใช่
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
7. มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่เป็ นการละเลยการตรวจสอบ  ใช่
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
ขาดความรับผิดชอบหรื อความระมัดระวังหรื อความซื่อสัตย์สุจริ ตในเรื่ องเกี่ยวกับ

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่
 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่ใช่
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-7การจัดเตรี ยม การจัดการ หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยรวมของ
บริ ษทั ที่ตนเป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อในการเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั บุคคลอื่นอันทาให้
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมข้างต้น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการมีลกั ษณะต้องห้ามตาม 3.2 นี้ “สถาบันการเงิน”
หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน

ส่ วนที่ 4 คำรับรองของผู้ยื่นคำขอ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้อมูลในแบบคาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็ นเท็จ
2. ข้าพเจ้ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการประกอบวิชาชีพเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจถึง
ข้อกาหนดในประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
เป็ นอย่างดีดว้ ย และพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามประกาศนั้นทุกประการ
3. ข้าพเจ้า กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
ที่รับผิดชอบงานด้านที่ปรึ กษาทางการเงิน รวมทั้งผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศดังกล่าวทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)
(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)
หมายเหตุ
- ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ผูย้ ื่นคาขอลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
- ในการยืน่ คาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้บริ ษทั ยืน่ ต่อสานักงานผ่าน
ระบบการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด และจัดพิมพ์คาขอดังกล่าว
จากระบบอิเล็กทรอนิ กส์และยื่นต่อสานักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่บริ ษทั ยื่นคาขอดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์
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-8เอกสารประกอบคาขอความเห็นชอบเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
1. หนังสื อรับรองจากชมรมวาณิ ชธนกิจเกี่ยวกับการเป็ นผูม้ ีรายชื่อจดทะเบียนกับ
ชมรมวาณิ ชธนกิจในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน และประวัติการกระทาผิด
ระเบียบหรื อข้อบังคับของชมรมวาณิ ชธนกิจในช่วงที่ผา่ นมา
2. สาเนาหนังสื อรับรองกระทรวงพาณิ ชย์
3. หนังสื อรับรองประวัติกรรมการและบุคลากรของที่ปรึ กษาทางการเงิน
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของกรรมการ บุคลากรของที่ปรึ กษาทางการเงิน
และผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงาน (กรณี ไม่มีสัญชาติไทย)

