
 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขอตรวจคณุสมบตักิำรเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้[N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขออนุญำต ตอ้งมคีณุสมบัตดิังต่อไปนี้ 

 

1) เป็นสถำบันกำรเงนิตำมกฎหมำยไทยในประเภทหนึง่ประเภทใด 

 

(ก) ธนำคำรพำณชิย ์

 

(ข) บรษัิทเงนิทนุหรอืบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์

 

(ค) สถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ หรอื 

 

(ง) บรษัิทจ ำกัดหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีไ่ดร้ับอนุญำตใหป้ระกอบธรุกจิ 

 

2) มสีำยงำนทีร่ับผดิชอบกำรปฏบัิตหินำ้ทีเ่ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูท้ีช่ดัเจน 

และมกีำรแยกสว่นงำนออกจำกสว่นงำนอืน่ทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนต์ลอดจนมโีครงสรำ้งกำรจัดกำรและระบ

บกำรควบคมุภำยในทีส่ำมำรถป้องกันกำรกระท ำอันอำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยแกผ่ลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้กู ้

 

3) มกีรรมกำร ผูจ้ัดกำร หรอืผูบ้รหิำรในสำยงำนทีร่ับผดิชอบงำนดำ้นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทีม่จีรยิธรรม มคีวำมสำมำรถ 

และไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนดก ำหนด 

 

ทัง้นี้ 

หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหต้รวจสอบคณุสมบัตขิองผุแ้ทนผูถ้อืหุน้กูม้รีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับต

ลำดทนุ ที ่ทจ. 37/2552 เรือ่ง คณุสมบัตขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และกำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่องผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ลงวันที ่3 

สงิหำคม พ.ศ.2552 ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวดว้ย 

 

 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำนับแตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรถู

กตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13 

 

หมำยเหต ุ**กรณีค ำขออนุญำตหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขออนุญำตและผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขออนุญำตด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขออนุญำตไม่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดผูร้ับค ำขออนุญำตจะด ำเนนิกำรคนืค ำขออนุญำต

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขออนุญำต 

 

 ** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขออนุญำต และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขออนุญำตหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ย

แลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 



 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต • เมือ่เอกสำรครบ 
ส ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชดัเจนของขอ้มลู 

ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต •
 ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไม่ชดัเจน 

หรอืมเีหตสุงสัยในประเด็นทีก่ระทบตอ่กำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่
รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำ • ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์
งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

(หมายเหต:ุ 
(หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูข้ออนุญำตเขำ้ข่ำยมคีณุสมบัตไิมเ่

ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 
to be heard) 

ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

24 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยทีม่กีำรลงนำมรับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพัน 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 
 

แผนผงัโครงสรำ้งกำรจดักำรองคก์ร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

หนงัสอืน ำเพือ่ขอยืน่ค ำขอ 

และใหผู้ท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัผูข้ออนุญำตอนุญำต 
เป็นผูล้งนำมในหนงัสอืดงักลำ่ว พรอ้มประทบัตรำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ( ถำ้ม)ี 

- 



 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิหรอืภำพถำ่ยหนงัสอืมอบอ ำนำจทีร่บัร
องส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในค ำขอนี้ 
พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

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

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

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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 ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8824 / คูม่อื 9354 
 

11/07/2558 22:50 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

11/07/2558 22:50 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:32 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกลุ 

30/06/2558 17:53 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
17/06/2558 14:42 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA 

MANGKAROTHAIประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไปตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 5821/05/2558 20:21 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน 



 

 

ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกลุ 
21/05/2558 20:08 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)อษิยำ พงษ์สำมำรถ 

 
 

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/05/2559 

http://www.info.go.th/

