
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : คาํขอตรวจคณุสมบตักิารเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานที�ไมส่งักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

12.1 ผูย้ื�นคําขออนุญาต ตอ้งมคีณุสมบัตดิงัตอ่ไปนี� 

 

1) เป็นสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทยในประเภทหนึ�งประเภทใด 

 

(ก) ธนาคารพาณชิย ์

 

(ข) บรษัิทเงนิทนุหรอืบรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพย ์

 

(ค) สถาบนัการเงนิที�มกีฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ�น หรอื 

 

(ง) บรษัิทจํากดัหรอืบรษัิทมหาชนจํากดัที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

 

2) มสีายงานที�รบัผดิชอบการปฏบิัตหินา้ที�เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ี�ชดัเจน และมกีารแยกสว่นงานออกจากสว่นงานอื�นที�อาจ

กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ลอดจนมโีครงสรา้งการจัดการและระบบการควบคมุภายในที�สามารถป้องกนัการกระทํา

อนัอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผ่ลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้กู ้

 

3) มกีรรมการ ผูจ้ัดการ หรอืผูบ้รหิารในสายงานที�รับผดิชอบงานดา้นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ที�มจีรยิธรรม มคีวามสามารถ และไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�หลักเกณฑก์ําหนดกําหนด 

 

ทั �งนี� หลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหต้รวจสอบคณุสมบตัขิองผุแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้รีายละเอยีดตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 37/2552 เรื�อง คณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และการกระทําตามอํานาจหนา้ที�ของผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ลง

วนัที� 3 สงิหาคม พ.ศ.2552 ซึ�งผูข้ออนุญาตตอ้งปฎบิัตใิหเ้ป็นไปตามประกาศดงักลา่วดว้ย 

 

 สาํนักงานจะเริ�มนับระยะเวลาเพื�อดําเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพจิารณานับแตว่นัที�เจา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสาร

ถกูตอ้งครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งมรีายละเอยีดของขั �นตอนตามที�กําหนดในขอ้ 13 

 

หมายเหต ุ**กรณีคําขออนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานประกอบคาํขออนุญาตไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/

เพิ�มเตมิไดใ้นขณะนั�น ผูร้ับคําขออนุญาตและผูย้ื�นคําขออนุญาตจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหลกัฐาน

รว่มกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ ื�นคาํขออนุญาตดาํเนนิการแกไ้ขเพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขออนุญาตไมด่ําเนนิการแกไ้ขเพิ�มเตมิ

ไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนดผูร้บัคําขออนุญาตจะดําเนนิการคนืคําขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบคําขออนุญาตนั�น 

ทั �งนี� ผูม้ายื�นคําขออนุญาตที�ไมไ่ดม้าดว้ยตนเอง แตม่อบหมายใหผู้อ้ื�นเป็นผูม้ายื�นคาํขออนุญาตแทน หากเอกสารหลกัฐานที�

เกี�ยวขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ายื�นคาํขออนุญาตแทนตอ้งมเีอกสารแสดงวา่เป็นผูท้ี�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูย้ื�นคําขออนุญาต 

 

 ** สาํนักงานจะยังไม่พจิารณาคําขออนุญาต และยงัไมน่ับระยะเวลาดาํเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื�นคาํขออนุญาตจะดําเนนิการแกไ้ขคํา

ขออนุญาตหรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (เพื�อตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร))  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
อาคารสาํนักงาน ก.ล.ต. ชั �น G เลขที� 333/3 ถนนวภิาวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเที�ยง) 

 



ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
• ผูข้ออนุญาตยื�นแบบคําขออนุญาต • เมื�อเอกสารครบ 
สาํนักงานมหีนังสอืรบัคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
ตรวจสอบรายละเอยีดและความครบถว้นชดัเจนของขอ้มลู ที�
จะตอ้งใชพ้จิารณาตามเกณฑอ์นุญาต • ในกรณีที�มขีอ้มลู
ไมช่ดัเจน หรอืมเีหตสุงสยัในประเด็นที�กระทบตอ่การพจิารณา 
สาํนักงานอาจขอใหช้ี�แจงในประเด็นดงักลา่วเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�
ครบถว้นเพยีงพอตอ่การพจิารณา • สาํนักงานจะพจิารณาคําขอ 
พรอ้มทั �งเอกสารหลกัฐานที�ถกูตอ้งและครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
เงื�อนไขที�กําหนดตามมาตรา 35 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  
(หมายเหต:ุ (หากสาํนักงานยังคงเห็นวา่ผูข้ออนุญาตเขา้ขา่ยมี
คณุสมบัตไิม่เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด สาํนักงานอาจแจง้ให ้
ผูข้ออนุญาตโตแ้ยง้ แสดงหลกัฐาน (right to be heard) ได ้
หากมรีะยะเวลาเหลอืเพยีงพอที�จะดําเนนิการ))  

24 วนั สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ายงานนําเสนอตอ่ผูม้อีํานาจพจิารณาตามลาํดบัชั �น เพื�อลงนาม
ในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั สํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ภาพถา่ยที�มกีารลงนามรับรองโดยผูท้ี�มอีํานาจลงนามผูกพนั 
พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

2) 
 

แผนผงัโครงสรา้งการจดัการองคก์ร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืนําเพื�อขอยื�นคําขอ และใหผู้ท้ ี�มอีํานาจลงนามผกูพนับรษิทั
ผูข้ออนุญาตอนุญาต เป็นผูล้งนามในหนงัสอืดงักลา่ว พรอ้ม
ประทบัตรา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ( ถา้ม)ี 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจฉบบัจรงิหรอืภาพถา่ยหนงัสอืมอบอาํนาจที�
รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอํานาจหรอืผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที�มกีารมอบอํานาจลงนามในคําขอนี� พรอ้ม
ประทับตรา (ถา้ม)ี) 

- 

5) 
 

เอกสารอื�นใดที�เป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ถา้ม)ี 

- 

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) หน่วยงาน ณ จุดยื�นคําขอ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 9999 ระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น. 
(หมายเหต:ุ -)  

3) อเีมล ์complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรบันักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

จัดทําทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงาน 8824 / คูม่อื 9354 
 
11/07/2558 22:50 น.เผยแพรคู่ม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 22:50 น.อนุมัตโิดย สํานักงาน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:32 น.รออนุมัตขิั �นที� 2 โดยสาํนักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกลุ 
30/06/2558 17:53 น.รออนุมัตขิั �นที� 1 โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer)อษิยา พงษ์สามารถ 
17/06/2558 14:42 น.สํานักงาน ก.พ.ร. ไมอ่นุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA MANGKAROTHAIประเด็นการแกไ้ขเป็นไป
ตามที�ประชมุ 17 ม.ิย. 5821/05/2558 20:21 น.รออนุมัตขิั �นที� 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกลุ 
21/05/2558 20:08 น.รออนุมัตขิั �นที� 1 โดยหวัหนา้หน่วยงาน (Reviewer)อษิยา พงษ์สามารถ 
 
 
 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 


