
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : คำ	ขออนญุ	ตเสนอข	ยตร	ส	รดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุของ
บรษิทัประกนัภยัตอ่ผูล้งทนุในวงจำ	กดั
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลักทรัพยแ์ละตล�ดหลักทรัพย ์หน่วยง�นทีไ่มส่งักดักระทรวง 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
12.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในก�รยืน่คำ�ขอ : ผูย้ืน่คำ�ขออนุญ�ตตอ้งเป็นบรษัิทประกนัภัย และผูย้ืน่คำ�ขออนุญ�ตเสนอข�ย
ตร�ส�รดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัภัยเสนอข�ยตอ่ผูล้งทนุในวงจำ�กดัตอ้งเป็นไปต�มหลกัเกณฑด์ังนี้

1) เสนอข�ยตร�ส�รทีม่ลีกัษณะต�มทีก่ำ�หนด

2) มคีำ�เรยีกชือ่ทีบ่ง่ชีล้กัษณะเฉพ�ะต�มทีก่ำ�หนด

3) เสนอข�ยตร�ส�รตอ่ผูล้งทนุทีม่ลีักษณะและเงือ่นไขต�มทีก่ำ�หนด

4) ยืน่จดขอ้จำ�กดัก�รโอนตร�ส�รทีจ่ะเสนอข�ยตอ่สำ�นักง�น

5) ไมเ่คยเสนอข�ยตร�ส�รหนีท้ีฝ่่�ฝืนขอ้กำ�หนดก�รเสนอข�ยในวงจำ�กดั

6) ในกรณีทีเ่ป็นก�รขออนุญ�ตเสนอข�ยตร�ส�รดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุชนดิทีเ่ป็นตร�ส�รแปลงสภ�พ จะตอ้งปฎบิัต ิ
ต�มหลกัเกณฑก์�รอนุญ�ตต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุทีเ่กีย่วกบัหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกี�รในก�รขอ
อนุญ�ต และก�รอนุญ�ตใหเ้สนอข�ยหุน้กูแ้ปลงสภ�พทีอ่อกใหมใ่นกรณีทั่วไปดว้ย

7) มขีอ้ตกลงใหช้ำ�ระค�่ตร�ส�รเป็นสกลุเงนิบ�ททัง้นี้ หลกัเกณฑใ์นก�รอนุญ�ตใหเ้สนอข�ยตร�ส�รดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิ
กองทนุของบรษัิทประกนัภัยเสนอข�ยตอ่ผูล้งทนุในวงจำ�กดัมรี�ยละเอยีดต�มทีก่ำ�หนดในประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ
ว�่ดว้ยก�รเสนอข�ยตร�ส�รดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของบรษัิทประกนัภัย ซ ึง่ผูข้ออนุญ�ตตอ้งปฎบิัตใิหเ้ป็นไปต�ม
ประก�ศดังกล�่วดว้ย

 12.2 วธิกี�รยืน่คำ�ขอ : ผูข้ออนุญ�ตยืน่แบบคำ�ขออนุญ�ต พรอ้มเอกส�รหลกัฐ�นประกอบคำ�ขอต�มทีก่ำ�หนดในขอ้ 15 ผ�่น
ระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกี�รต�มแนวท�งก�รยืน่คำ�ขออนุญ�ตเสนอข�ยตร�ส�รหนี้ และ
ร�ยง�นต�่ง ๆ ต�มทีก่ำ�หนดไวบ้นเว็บไซตข์องสำ�นักง�น สรปุดังนี้

1) บันทกึขอ้มลูในคำ�ขออนุญ�ตทีจ่ดัไวใ้นระบบ IPOS และสง่แบบคำ�ขอผ�่นระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกส�รหลกัฐ�น
ประกอบคำ�ขอ

 2) เลอืกวธิกี�รยืน่ขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.1) ยืน่คำ�ขอแบบ Partially paperless :

- สง่ขอ้มลูและเอกส�รหลกัฐ�นผ�่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท�่ (แตง่
ตัง้ผ�่นแบบฟอรม์ EF-3)

- นำ�สง่ hard copy เฉพ�ะหน�้ลงน�มรับรองขอ้มลูโดยผูม้อีำ�น�จลงน�มต�มหลักเกณฑท์ีก่ำ�หนดพรอ้มทัง้ upload หน�้ลงน�ม
รับรองคว�มถกูตอ้งทีม่ลี�ยเซน็จรงิในระบบ IPOS หรอื

(2.2) ยืน่คำ�ขอแบบ Paperless :

- สง่ขอ้มลูและเอกส�รหลกัฐ�นผ�่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ำ�นวยก�รฝ่�ยขึน้ไปหรอืเทยีบเท�่ (แตง่
ตัง้ผ�่นแบบฟอรม์ EF-3)- ลงน�มรับรองขอ้มลูในระบบ IPOS ดว้ย digital signature ของผูม้อีำ�น�จลงน�มต�มหลักเกณฑท์ี่
กำ�หนด



3) สง่ e-mail แจง้เจ�้หน�้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดทำ�ใบแจง้ค�่ธรรมเนยีม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยูแ่ละร�ยละเอยีดตร�ส�รหนีท้ีจ่ะเสนอข�ย

4) พมิพใ์บแจง้ค�่ธรรมเนยีมจ�กระบบ IPOS และชำ�ระเงนิเมือ่ผูร้ับคำ�ขออนุญ�ตตรวจรับแบบคำ�ขออนุญ�ตแลว้

  สำ�นักง�นจะเริม่นับระยะเวล�เพือ่ดำ�เนนิก�รสอบท�นขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลก�รพจิ�รณ�ตัง้แตวั่นทีเ่จ�้หน�้ที ่ตรวจสอบ
เอกส�รถกูตอ้งครบถว้นต�มทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประช�ชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซ ึง่มรี�ยละเอยีดของขัน้ตอนต�มทีก่ำ�หนดในขอ้ 13

หม�ยเหต ุ** กรณีคำ�ขอหรอืเอกส�รหลักฐ�นประกอบคำ�ขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่�จแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้
ผูร้ับคำ�ขอจะแจง้คว�มบกพรอ่งของคำ�ขอและร�ยก�รเอกส�รหลักฐ�นประกอบคำ�ขอใหแ้กผู่ย้ ืน่คำ�ขอทร�บท�งจดหม�ย
อเิล็กทรอนกิสห์�กผูย้ืน่คำ�ขอไมด่ำ�เนนิก�รแกไ้ขเพิม่เตมิภ�ยในระยะเวล� 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ข�้งตน้ผูร้ับคำ�ขอจะคนืคำ�
ขอและเอกส�รหลกัฐ�นประกอบคำ�ขอนัน้แกผู่ย้ ืน่คำ�ขอ

** สำ�นักง�นจะยังไมพ่จิ�รณ�คำ�ขอ และยังไมนั่บระยะเวล�ดำ�เนนิง�น จนกว�่ผูย้ืน่คำ�ขอจะดำ�เนนิก�รแกไ้ขคำ�ขอหรอืยืน่
เอกส�รเพิม่เตมิครบถว้นต�มบันทกึคว�มบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้

 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
(หม�ยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบคว�มถกูตอ้งครบถว้นของเอกส�ร)) 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลักทรัพยแ์ละตล�ดหลักทรัพย ์
อ�ค�รสำ�นักง�น ก.ล.ต.
ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิ�วดรีังสติ  แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรงุเทพมห�นคร  10900  โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 
9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยง�น 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิ�รวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่�งร�ชก�รกำ�หนด) ตัง้แตเ่วล� 
08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง)

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 75 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

• ผูข้ออนุญ�ตยืน่แบบคำ�ขออนุญ�ตพรอ้มเอกส�รหลักฐ�นต�ม
วธิกี�ร
ในขอ้ 12
• ใหผู้ย้ ืน่คำ�ขอชำ�ระค�่ธรรมเนยีมเมือ่สำ�นักง�นพจิ�รณ�แลว้
เห็นว�่คำ�ขอและเอกส�รหลักฐ�นประกอบคำ�ขอครบถว้นถกูตอ้ง
• สำ�นักง�นแจง้รับคำ�ขอและเอกส�รหลกัฐ�นประกอบคำ�ขอ 
โดยก�รสง่เป็นจดหม�ยอเิล็กทรอนกิส์
(หม�ยเหต:ุ (• ดำ�เนนิก�รผ�่นระบบ IPOS)) 

1 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตล�ดหลกัทรัพย์

2) ก	รพจิ	รณ	
• ตรวจสอบร�ยละเอยีดและคว�มครบถว้นชดัเจนของขอ้มลูทีจ่ะ
ตอ้งใชพ้จิ�รณ�ต�มเกณฑอ์นุญ�ต
• ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไมช่ดัเจน หรอืมเีหตสุงสยัในประเด็นที่
กระทบตอ่
ก�รพจิ�รณ� สำ�นักง�นอ�จขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกล�่วเพือ่
ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอตอ่ก�รพจิ�รณ�
• ผูข้ออนุญ�ตชีแ้จงตอ่สำ�นักง�น โดยสง่ขอ้มลูผ�่นระบบ IPOS
(หม�ยเหต:ุ -) 

45 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตล�ดหลกัทรัพย์

3) ก	รพจิ	รณ	
สำ�นักง�นจะพจิ�รณ�คำ�ขอ พรอ้มทัง้เอกส�รหลกัฐ�นทีถ่กูตอ้ง
และครบถว้นต�มหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ำ�หนดต�มม�ตร� 35 

24 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตล�ดหลกัทรัพย์



ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์
(หม�ยเหต:ุ (• ห�กสำ�นักง�นยังคงเห็นว�่ผูข้ออนุญ�ตเข�้ข�่ยมี
คณุสมบัตไิมเ่ป็นไปต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด สำ�นักง�นอ�จแจง้
ใหผู้ข้ออนุญ�ตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐ�น (right to be heard) ได ้
ห�กมรีะยะเวล�เหลอืเพยีงพอทีจ่ะดำ�เนนิก�ร)) 

4) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
ฝ่�ยง�นนำ�เสนอตอ่ผูม้อีำ�น�จพจิ�รณ�ต�มลำ�ดับชัน้ เพือ่ลงน�ม
ใน
หนังสอืแจง้ผลก�รพจิ�รณ�
(หม�ยเหต:ุ -) 

5 วัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตล�ดหลกัทรัพย์

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

กรมพัฒน�ธรุกจิก�รค�้

2) แบบคำ	ขออนุญ	ต
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(• ต�มแบบทีจ่ดัไวบ้นระบบ IPOS)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลัก
ทรัพยแ์ละตล�ดหลกัทรัพย์

3) สว่นรบัรองคว	มถกูตอ้งของแบบคำ	ขออนุญ	ตโดยผูม้อีำ	น	จลง
น	ม
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(• ต�มแบบทีจ่ดัไวบ้นระบบ IPOS
• กรณีเลอืกวธิกี�รต�ม 12.2 ขอ้ (2.1) ใหน้ำ�สง่ hard copy ตอ่
สำ�นักง�นดว้ย)

-

4) มตคิณะกรรมก	ร / มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตร	ส	ร
หนีท้ ีจ่ะเสนอข	ย
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(• ห�กมตมิอี�ยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันก�รมผีลบังคับใช ้
ของมต ิและยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ)

-

5) หนงัสอืขอจดขอ้จำ	กดัก	รโอนหุน้กู ้(กรณีเสนอข	ยตอ่ผูล้งทนุ
สถ	บนัหรอืผูล้งทนุร	ยใหญ ่หรอืผูล้งทนุในวงแคบ)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ
สำ	เน	 0 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(• กรอกแบบฟอรม์ผ�่นระบบ IPOS)

-

6) ร	่งขอ้กำ	หนดสทิธิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

7) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นไปต	มประก	ศทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ลง
น	มโดยผูม้อีำ	น	จลงน	มผกูพนับรษิทัพรอ้มประทบัตร	 (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(•  เฉพ�ะทีม่เีงือ่นไขบังคับแปลงสภ�พ)

-

8) ร	่งสญัญ	แตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
9) หนงัสอืขอคว	มเห็นชอบบคุคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มคำ	รบัรองก	รไมม่คีว	มสมัพนัธก์บัผูอ้อกตร	ส	รซึง่ลงน	ม
โดยผูม้อีำ	น	จลงน	มผกูพนับรษิทัพรอ้มประทบัตร	 (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

10) หนงัสอืยอมรบัก	รแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบคุคลทีจ่ะขอ
คว	มเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

11) หนงัสอืมอบอำ	น	จ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ(• ในกรณีทีม่กี�รมอบอำ�น�จลงน�มในคำ�ขอนี้)

-

12) หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกส	รหลกัฐ	นอ	้งองิทีใ่ชป้ระกอบก	รขอ
ผอ่นผนั ในกรณีทีไ่มส่	ม	รถปฏบิตัติ	มหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่ง
หนึง่ได ้(ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

13) หนงัสอือนุญ	ตใหอ้อกและเสนอข	ยตร	ส	รหนีเ้พือ่นบัเป็นเงนิ
กองทนุของบรษิทัประกนัภยั
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่
เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภัย

14) เอกส	รอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ก	รพจิ	รณ	 (ถ	้ม)ี
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหต ุ-

-

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) ค	่ธรรมเนยีม
(หม�ยเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 30,000 บ�ท
 

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร
ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร

1) หน่วยง�น ณ จดุยืน่คำ�ขอ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิ�วดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมห�นคร 10900
(หม�ยเหต:ุ -) 

2) โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ระหว�่งเวล� 08.30 - 16.30 น.
(หม�ยเหต:ุ -) 

3) อเีมล ์complain@sec.or.th
(หม�ยเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิ�รประช�ชน สำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
(หม�ยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / ส�ยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

5) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนก�รทจุรติในภ�ครัฐ
(หม�ยเหต:ุ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติในภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ป.ป.ท.)



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
- 99 หมู ่4 อ�ค�รซอฟตแ์วรป์�รค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำ�บลคลองเกลอื อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- ส�ยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรส�ร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสำ�หรับนักลงทนุต�่งช�ต ิ(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 ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอย�่ง และคูม่อืก�รกรอก

หม	ยเหตุ
-

เอกส�รฉบับนีด้�วนโ์หลดจ�กเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูก�รตดิตอ่ร�ชก�ร
www.info.go.th

วนัทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ -

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

