ํ หร ับประชาชน : คําขอตรวจคุณสมบ ัติการเป็นผูแ
คูม
่ อ
ื สา
้ ทนผูถ
้ อ
ื หุน
้ กู ้
หน่วยงานทีให้บริการ : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีไม่สงั กัดกระทรวง
หล ักเกณฑ์ วธ
ิ ก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 ผู ้ยืนคําขออนุญาต ต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั ต่อไปนี
1) เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยในประเภทหนึงประเภทใด
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(ค) สถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน หรือ
(ง) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดทีได ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ
2) มีสายงานทีรับผิดชอบการปฏิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ทีชัดเจน และมีการแยกส่วนงานออกจากส่วนงานอืนทีอาจ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตลอดจนมีโครงสร ้างการจัดการและระบบการควบคุมภายในทีสามารถป้ องกันการกระทํา
อันอาจก่อให ้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นกู ้
3) มีกรรมการ ผู ้จัดการ หรือผู ้บริหารในสายงานทีรับผิดชอบงานด ้านผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ ทีมีจริยธรรม มีความสามารถ และไม่ม ี
ลักษณะต ้องห ้ามตามทีหลักเกณฑ์กําหนดกําหนด
ทังนี หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให ้ตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผุ ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้มีรายละเอียดตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทจ. 37/2552 เรือง คุณสมบัตข
ิ องผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ และการกระทําตามอํานาจหน ้าทีของผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ ลง
วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึงผู ้ขออนุญาตต ้องปฎิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามประกาศดังกล่าวด ้วย
สํานั กงานจะเริมนับระยะเวลาเพือดําเนินการสอบทานข ้อเท็จจริงและแจ ้งผลการพิจารณานั บแต่วน
ั ทีเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสาร
ถูกต ้องครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว ซึงมีรายละเอียดของขันตอนตามทีกําหนดในข ้อ 13
หมายเหตุ **กรณีคําขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/
เพิมเติมได ้ในขณะนัน ผู ้รับคําขออนุญาตและผู ้ยืนคําขออนุญาตจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกัน พร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขออนุญาตดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม หากผู ้ยืนคําขออนุญาตไม่ดําเนินการแก ้ไขเพิมเติม
ได ้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู ้รับคําขออนุญาตจะดําเนินการคืนคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตนัน
ทังนี ผู ้มายืนคําขออนุญาตทีไม่ได ้มาด ้วยตนเอง แต่มอบหมายให ้ผู ้อืนเป็ นผู ้มายืนคําขออนุญาตแทน หากเอกสารหลักฐานที
เกียวข ้องไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วน ผู ้มายืนคําขออนุญาตแทนต ้องมีเอกสารแสดงว่าเป็ นผู ้ทีได ้รับมอบอํานาจจากผู ้ยืนคําขออนุญาต
** สํานั กงานจะยังไม่พจิ ารณาคําขออนุญาต และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู ้ยืนคําขออนุญาตจะดําเนินการแก ้ไขคํา
ขออนุญาตหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบัน ทึกความบกพร่องนันเรียบร ้อยแล ้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: (เพือตรวจสอบความถูกต ้องครบถ ้วนของเอกสาร))
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาคารสํานักงาน ก.ล.ต. ชัน G เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 15:00 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
•
ผู ้ขออนุญาตยืนแบบคําขออนุญาต • เมือเอกสารครบ
สํานักงานมีหนังสือรับคําขอ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

24 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

5 วัน

สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

(หมายเหตุ: -)
2)

การพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ ้วนชัดเจนของข ้อมูล ที
จะต ้องใช ้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต •
ในกรณีทมี
ี ข ้อมูล
ั เจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นทีกระทบต่อการพิจารณา
ไม่ชด
สํานักงานอาจขอให ้ชีแจงในประเด็นดังกล่าวเพือให ้ได ้ข ้อมูลที
ครบถ ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • สํานักงานจะพิจารณาคําขอ
พร ้อมทังเอกสารหลักฐานทีถูกต ้องและครบถ ้วนตามหลักเกณฑ์
เงือนไขทีกําหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

(หมายเหตุ: (หากสํานั กงานยังคงเห็นว่าผู ้ขออนุญาตเข ้าข่ายมี
คุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด สํานั กงานอาจแจ ้งให ้
ผู ้ขออนุญาตโต ้แย ้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได ้
หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอทีจะดําเนินการ))
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ฝ่ ายงานนําเสนอต่อผู ้มีอํานาจพิจารณาตามลําดับชัน เพือลงนาม
ในหนังสือแจ ้งผลการพิจารณา

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ภาพถ่ายทีมีการลงนามรับรองโดยผู ้ทีมีอํานาจลงนามผูกพัน
พร ้อมประทับตราบริษัท (ถ ้ามี))
2)
แผนผ ังโครงสร้างการจ ัดการองค์กร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
หน ังสือนําเพือขอยืนคําขอ และให้ผท
ู ้ มี
ี อํานาจลงนามผูกพ ันบริษ ัท
ผูข
้ ออนุญาตอนุญาต เป็นผูล
้ งนามในหน ังสือด ังกล่าว พร้อม
ประท ับตรา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ( ถ ้ามี)
4)
หน ังสือมอบอํานาจฉบ ับจริงหรือภาพถ่ายหน ังสือมอบอํานาจที
ร ับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม
้ อบอํานาจหรือผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ในกรณีทมี
ี การมอบอํานาจลงนามในคําขอนี พร ้อม
ประทับตรา (ถ ้ามี))
5)
เอกสารอืนใดทีเป็นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ ้ามี)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
1)
ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
-

(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(หมายเหตุ: -)
2)

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

(หมายเหตุ: -)
3)

อีเมล์ complain@sec.or.th

(หมายเหตุ: -)
4)

ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
5)

ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
จัดทําทดแทนคูม
่ อ
ื ฉบับเดิม กระบวนงาน 8824 / คูม
่ อ
ื 9354
11/07/2558
11/07/2558
30/06/2558
30/06/2558
17/06/2558
ตามทีประชุม
21/05/2558

22:50 น.เผยแพร่คม
ู่ อ
ื บนเว็บไซต์แล ้วKANJANA MANGKAROTHAI
22:50 น.อนุมัตโิ ดย สํานักงาน ก.พ.ร. แล ้วKANJANA MANGKAROTHAI
18:32 น.รออนุมัตข
ิ นที
ั
2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล
17:53 น.รออนุมัตข
ิ นที
ั
1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer)อิษยา พงษ์สามารถ
14:42 น.สํานักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ (OPDC rejected)KANJANA MANGKAROTHAIประเด็นการแก ้ไขเป็ นไป
17 มิ.ย. 5821/05/2558 20:21 น.รออนุมัตข
ิ นที
ั
2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล
20:08 น.รออนุมัตข
ิ นที
ั
1 โดยหัวหน ้าหน่วยงาน (Reviewer)อิษยา พงษ์สามารถ

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคูม
่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 09/05/2559

