
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอความเห็นชอบเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(ท ัง้กรณีขอคร ัง้แรกและขอตอ่อาย)ุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นสถำบนักำรเงนิ หรอืนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลักในกำรประกอบธรุกจิ 

เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ทีป่รกึษำทำงดำ้นกำรบญัช ีหรอืทีป่รกึษำทำงดำ้นกฎหมำย 

2 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมคีณุสมบตัติำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรให ้

ควำมเห็นชอบทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ดงันี ้

 2.1 มสีำยงำนทีรั่บผดิชอบกำรปฏบิตัหินำ้ทีเ่ป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน 

 2.2 มหีลักเกณฑแ์ละแนวทำงกำรปฏบิตังิำนเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีช่ดัเจน รัดกมุและเพยีงพอ ท ำใหเ้ชือ่ถอืไดว้ำ่สำมำรถ 

ควบคมุใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิเป็นไปตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณในกำรประกอบวชิำชพีและไม่กอ่ใหเ้กดิ 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 2.3 ไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมทีป่ระกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรให ้

ควำมเห็นชอบทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ก ำหนด 

 2.4 กรรมกำร ผูจ้ัดกำร ผูด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยหรอืเทยีบเทำ่ขึน้ไปทีรั่บผดิชอบงำนดำ้นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

 2.5 มผีูค้วบคมุกำรปฏบิตังิำนอยำ่งนอ้ย 1 คนซึง่ปฏบิตังิำนเต็มเวลำ โดยตอ้งเป็นบคุคลทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

 2.6 เป็นผูม้รีำยชือ่จดทะเบยีนกบัชมรมในกำรประกอบธรุกจิทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (ชมรมหมำยถงึ ชมรมวำณชิธนกจิ 

ภำยใตก้ำรจัดกำรของสมำคมบรษัิทหลกัทรัพยไ์ทย) 

ทัง้นี ้รำยละเอยีดในกำรใหค้วำมเห็นชอบทีป่รกึษำทำงกำรเงนิเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

หมำยเหต ุ 

*กรณีค ำขอควำมเห็นชอบ หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอควำมเห็นชอบไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/ 

เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอควำมเห็นชอบและผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่อง 

และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขอควำมเห็นชอบจะด ำเนนิกำร 

คนืค ำขอควำมเห็นชอบและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอควำมเห็นชอบ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบแทน หำกเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอควำมเห็นชอบ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
- วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจัุกร กทม. โทรศพัท ์0-2033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

(“แบบ FA-1”) พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
2. กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ ช ำระคำ่ธรรมเนยีมสว่นแรก 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 
ซึง่ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับแบบ FA-1 

เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การพจิารณา 

เมือ่ไดรั้บค าขอความเห็นชอบแลว้ ส านักงานจะด าเนนิการดงันี้ 
- ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ  

- ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั ส านักงานอาจขอใหบ้รษัิทชีแ้จงใน
ประเด็นทีม่เีหตสุงสยัดงักลา่ว เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

- ผูย้ืน่ค าขอโดยผูบ้รหิารระดับสงูและผูค้วบคมุการปฏบิัตงิาน

จะตอ้งเขา้รับการสมัภาษณ์กับส านักงานเกีย่วกบัแนวทางและ
ขัน้ตอนการปฏบิัตหินา้ทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิรวมถงึระบบการ

ควบคมุคณุภาพงานทีป่รกึษาทางการเงนิของผูย้ืน่ค าขอ เพือ่ให ้
มั่นใจไดว้า่การปฏบิัตงิานเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิจะเป็นไปตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี  
- หำกส ำนักงำนเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตั ิ

ไมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส านักงานอาจแจง้ใหผู้ย้ืน่ 

ค าขอโตแ้ยง้ แสดงหลกัฐาน (right to be heard) 
- ผูย้ืน่ค าขอชีแ้จงพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานเพือ่หักลา้ง 

ขอ้สงสยั 
(หมายเหต:ุ -)  

39 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

- ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดบัชัน้ 
เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

- ใหบ้รษัิทช ำระคำ่ธรรมเนยีมสว่นเหลอื 
และน ำหลกัฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

เอกสารอืน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมพรอ้มตรำประทับบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

2) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิในแบบค าขออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(ซึง่มบีคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมพรอ้มตรำประทับบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

 

  



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขอความเห็นชอบเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนกอ่นวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2561 โดยใหแ้บง่ช ำระในวนัแรก เมือ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนถกูตอ้ง 

ครบถว้นจ ำนวน 50,000 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอืในวนัทีไ่ดรั้บ 
ควำมเห็นชอบจ ำนวน 200,000 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขอความเห็นชอบเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2561 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 โดยใหแ้บง่ช ำระในวันแรก 

เมือ่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนถกูตอ้งครบถว้นจ ำนวน 150,000 บำท 
และช ำระสว่นทีเ่หลอืในวนัทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจ ำนวน 150,000 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  
 

3) คา่ธรรมเนยีมค าขอความเห็นชอบเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 
2562 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 โดยใหแ้บง่ช ำระในวันแรก 

เมือ่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนถกูตอ้งครบถว้นจ ำนวน 200,000 บำท 

และช ำระสว่นทีเ่หลอืในวนัทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจ ำนวน 200,000 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 400,000 บำท 

  
 

4) คา่ธรรมเนยีมค าขอความเห็นชอบเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 

2563 เป็นตน้ไป โดยใหแ้บง่ช ำระในวนัแรก เมือ่ค ำขอและเอกสำร 
หลกัฐำนถกูตอ้งครบถว้นจ ำนวน 250,000 บำท และช ำระสว่นทีเ่หลอื 

ในวนัทีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจ ำนวน 250,000 บำท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500,000 บำท 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์
1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงำน 8149 / คูม่อื 8607 

11/07/2558 23:01 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

11/07/2558 23:01 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:30 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

30/06/2558 17:34 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 
23/06/2558 10:54 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 

17/06/2558 15:25 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่



17 ม.ิย. 58 
22/05/2558 09:37 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

21/05/2558 18:59 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 
 
 

 

 


