
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่อง 

ผูไ้ดร้บัอนญุำตประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. ผูย้ืน่ค ำขอรับควำมเห็นชอบฯ ตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลทีไ่ดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล

จำกรัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงกำรคลงั โดยขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 

2. ผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัทีป่ระสงคจ์ะขอรับควำมเห็นชอบบคุคลทีถ่อืหุน้ของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลั 

ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มเกนิรอ้ยละสบิของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลนัน้  

ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัตรวจสอบลักษณะของบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่และยืน่ค ำขอตำมแบบ 

ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ส ำนักงำน โดยเป็นไปตำมเงือ่นไขดงันี้ 

    (1) ไดย้ืน่(ร่ำง)โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ตอ่ส ำนักงำนแลว้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 10 วนัท ำกำรกอ่นวนัยืน่ค ำขอ 

    (2) กรณีทีก่ำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญเ่กดิขึน้จำกผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรัพยด์จิทิัลมกีำรเพิม่ทนุ ใหย้ืน่กอ่นวนัทีผู่ป้ระกอบ

ธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลจะขำยหุน้เพิม่ทนุ 

    (3) กรณีอืน่ ใหย้ืน่ภำยใน 14 วนั นับแตว่นัทีผู่ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัรูห้รอืมเีหตอุนัควรรูว้ำ่มบีคุคลเป็นผูถ้อืหุน้ 

รำยใหญท่ีย่ังไม่ไดรั้บควำมเห็นชอบ 

 

3. ส ำหรับผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทำงออ้มทีต่อ้งขอรับควำมเห็นชอบ ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทำงออ้มชัน้บนสดุ ซึง่เป็นผูม้อี ำนำจ

ควบคมุผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลั (ถอืหุน้เกนิกวำ่ 50% โดยไมข่ำดสำย) 

 

4. ผูถ้อืหุน้รำยใหญจ่ะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนตอ่เมือ่บคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญนั่น้ ไมม่ลีักษณะ

ตอ้งหำ้มตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั เรือ่ง กำรก ำหนดเงือ่นไขใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัลตอ้งขอรับควำมเห็นชอบ

บคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่   

 

หมำยเหต ุ

1. ผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัยืน่หนังสอืแจง้ขอรับควำมเห็นชอบบคุคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบ

ธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิัล พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนดไว ้

 

2. ส ำนักงำนตรวจสอบวำ่หนังสอืดงักลำ่วลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันผูป้ระกอบธรุกจิสนิทรัพยด์จิทิลัหรอืไม ่และตรวจสอบ 

ควำมถกูตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

 

3. กรณีเอกสำรถกูตอ้งครบถว้น ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอและระบวุนัทีเ่ริม่พจิำรณำ  

 

4. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้  

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำให ้

ผูย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะ

ด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่

เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ี่

ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกผูย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรทีข่ำดตำมทีร่ะบ ุและส ำนักงำนตรวจสอบแลว้วำ่มคีวำมถกูตอ้งครบถว้น ใหด้ ำเนนิกำรตำม 3. 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศพัท ์1207 หรอื 
0-2033-9999 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต)ุ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่แบบค ำขอ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

2) กำรพจิำรณำ 
(1) ฝ่ำยงำนทีรั่บผดิชอบตรวจควำมถกูตอ้งในแบบค ำขอและ

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ (2) ตรวจสอบขอ้มลูเอกสำร
หลกัฐำน พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง (3) หำรอื

สอบถำมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอและเอกสำร
หลกัฐำน และตรวจระบบทีบ่รษัิท (4) ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 

ส ำนักงำนอำจขอใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่

เพยีงพอและครบถว้นตอ่กำรตัดสนิใจ (5) เจำ้หนำ้ทีส่รุปขอ้มูล
ทัง้หมดเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

26 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรพจิำรณำ 
ฝ่ำยงำนทีรั่บผดิชอบเสนอส ำนักงำนพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

(หมำยเหต:ุ -)  

3 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัของผูย้ ืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทำงของกรรมกำรของผูย้ ืน่ค ำขอและผูท้ ีเ่ป็นหรอืจะ
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีเ่ป็นบุคคลธรรมดำท ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

และกรรมกำรของนติบิุคคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้มของผูย้ ืน่ค ำขอ (กรณีไมม่สีญัชำตไิทย) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

แบบขอรบัควำมเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทบั 
(ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

4) 

 

แบบรบัรองประวตับิุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้

ทำงตรงและทำงออ้ม ของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
• ส ำหรบับรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  

• ส ำหรบักรรมกำรของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ ัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

5) 
 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทั (แสดงโครงสรำ้งถงึผูถ้อืหุน้
ทำงออ้มช ัน้บนสุด) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

- 

6) 

 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สดุของบรษิทัผูย้ ืน่ค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ท ัง้

ทำงตรงและทำงออ้ม) ทีเ่ป็นนติบิุคคล  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

บญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้ลำ่สดุของผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่(ท ัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้ม) ทีเ่ป็นนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจผูกพันบรษัิท พรอ้มตรำประทับ (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

9) 
 

หนงัสอืตรวจสอบประวตัอิำชญำกรรมกบัส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ของผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีเ่ป็นบคุคลธรรมดำ รวมทัง้กรรมกำร

ของนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของผูย้ืน่ 

ค ำขอ พรอ้มลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง) 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

10) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ ( ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์: 1207 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ (เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขอรบัควำมเห็นชอบบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

2) แบบรบัรองประวตัขิองบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 

3) แบบรบัรองประวตัขิองบุคคลทีเ่ป็นหรอืจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
(กรณีเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญข่องผูป้ระกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลัอยูแ่ลว้) 

 

หมำยเหตุ 


