
 

 

 
 
I. กรณีเสนอขาย DW ท่ีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน 
 
ก่อนการเสนอขาย 

การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน 

 
 

1. การยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer) 
1.1 ส าหรับการยื่นขออนุญาต issuer  

 
(1) ยื่นค ำขอตำมขั้นตอนกำรยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 

1) โดยสำมำรถเลือกวิธีส่งเอกสำรแบบ fully paperless หรือ partially paperless 
(2) ระยะเวลำพิจำรณำ : ภำยใน 10 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับข้อมลูและเอกสำร (ถ้ำมี)  
(4)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1 ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(5)  ค่ำธรรมเนียม : 15,000 บำท (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรำยกำรที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ช ำระภำยใน 

15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบค ำขอ ตำมช่องทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
    (6)  เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอที่ต้องจัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ภำพถ่ำยมติคณะกรรมกำร/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ที่จะเสนอขำย 

• ภำพถ่ำยหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอ
อนุญำต 

• ภำพถ่ำยสัญญำให้บุคคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถ้ำมี) 

แนวทางการยื่นค าขออนุญาต เอกสารหลักฐาน หรือรายงานท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการเสนอขาย DW 
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• ภำพถ่ำยหนังสือรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริษัทตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยหลังกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญำตมิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

• ภำพถ่ำยหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อส ำนักงำนว่ำ จะท ำสัญญำ back to back agreement กับ
บุคคลที่ก ำหนดก่อนเสนอขำยในแต่ละคร้ัง (ถ้ำมี) 

• ภำพถ่ำยหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อส ำนักงำนว่ำ จะจัดให้มีผู้ค้ ำประกันที่เข้ำตำมเกณฑ์ 
ก่อนเสนอขำยในแต่ละคร้ัง (ถ้ำมี) 

• ภำพถ่ำยเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำ สำมำรถท ำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตำมประกำศของธนำคำร
แห่งประเทศไทย  (กรณี issuer เป็นธนำคำรพำณิชย์) 

• ภำพถ่ำยร่ำงข้อก ำหนดสิทธิหลักของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
• ภำพถ่ำยหนังสือมอบอ ำนำจลงนำมในแบบค ำขออนุญำต (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพัน

มอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดเป็นผู้ลงนำม) 
• เอกสำรอ่ืนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) 

   เมื่อได้รับอนุญำต จะสำมำรถออก DW โดยไม่จ ำกัดมูลค่ำและจ ำนวนคร้ัง ได้ในระยะเวลำ 1 ปีตำม
รอบระยะเวลำกำรส่งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  
 

1.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกำศที่ ทจ.15/2553) 

 
 
1.2.1 กรณีเสนอขำย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)  

(1) ยื่น filing และร่ำงหนังสือชี้ชวน ตำมขั้นตอนกำรยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 1) โดยสำมำรถเลือกวิธีส่งเอกสำรแบบ fully paperless หรือ 
partially paperless 

(2) แบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีส่ ำนักงำนได้รับแบบ filing ครบถ้วน 
(มขี้อมูลเสนอขำยอย่ำงน้อย 1 รุ่น)   
(3) แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(4) ค่ำธรรมเนียม : 20,000 บำท บวกด้วยอัตรำ 10,000 บำทคูณจ ำนวนรุ่น (ยังไม่รวม VAT)  

ให้รวมรำยกำรที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ช ำระภำยใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของสิ้นเดือนที่ยื่น 
แบบ filing ตำมช่องทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
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(5) เอกสำรหลักฐำนประกอบ filing ที่ต้องจัดส่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  
• หนังสือรับรองนิติบุคคล (ภำพถ่ำยหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ลงนำมรับรองโดยผู้ที่มีอ ำนำจ

ลงนำมผูกพันบริษัท และประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) กรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจำกค ำขอ
อนุญำต) 

• ภำพถ่ำยมตคิณะกรรมกำร/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ที่จะเสนอขำย (หำกเกิน 2 ปี ต้องแนบพร้อมหนังสือรับรองไม่มีมติมำหักล้ำง) 

• ภำพถ่ำยร่ำงข้อก ำหนดสิทธิหลักของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (browse ประกอบ 
filing เพื่อเผยแพร่ให้กับนักลงทุน) 

• ภำพถ่ำยงบกำรเงิน รับรองโดยผู้มีหน้ำที่รับรองที่ได้รับกำรมอบหมำย (สำมำรถอ้ำงอิง
เป็น link ไปที่งบกำรเงินที่เปิดเผยได้)  

• ภำพถ่ำยแบบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) รับรองโดยผู้มีหน้ำที่รับรองที่
ได้รับกำรมอบหมำย (สำมำรถอ้ำงอิงเป็น link ไปที่แบบรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1/ 
แบบ 56-DW) ที่เปิดเผยได้) 

• ร่ำงข้อก ำหนดสิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เฉพำะส่วนที่เพิ่มเติมจำกข้อก ำหนด
สิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อส ำนักงำนแล้ว (กรณีมำพร้อมกับกำรยื่นข้อมูลตรำสำร) 

• หนังสือยืนยันต่อส ำนักงำนว่ำกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ท ำให้เงินกองทุน
หรือเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิของผู้ขออนุญำตมีจ ำนวนลดลงต่ ำกว่ำหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดตำมกฎหมำยที่ควบคุมกำรประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญำต 

• เอกสำรรำยงำนกำรอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ฉบับล่ำสุด 
• ภำพถ่ำยหนังสือสัญญำ back to back agreement กับบุคคลที่ก ำหนดก่อนเสนอขำยในแต่

ละคร้ัง (ถ้ำมี) 
• ภำพถ่ำยหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อส ำนักงำนว่ำ จะจัดให้มีผู้ค้ ำประกันที่เข้ำตำมเกณฑ์ 

ก่อนเสนอขำยในแต่ละคร้ัง (ถ้ำมี) 
• หนังสือขอจดข้อจ ำกัดกำรโอน (ถ้ำมี) 
• หนังสือมอบอ ำนำจลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล (ถ้ำมี)  
• เอกสำรอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) 

 
1.2.2 กรณีเสนอขำย DW ท่ีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised) 

(1)  ยื่น filing และร่ำงหนังสือชี้ชวน ตำมขั้นตอนกำรยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 1) โดยสำมำรถเลือกวิธีส่งเอกสำรแบบ fully paperless หรือ 
partially paperless  
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(2)  แบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันท ำกำรนับแต่วันทีส่ ำนักงำนได้รับแบบ filing  
ที่ครบถ้วน    

(3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(4)  ค่ำธรรมเนียม : 50,000 บำท (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรำยกำรที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ช ำระภำยใน 

15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing ตำมช่องทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
 

2. กำรต่ออำยุหรือกำรยื่นขออนุญำตในคร้ังต่อไป (ทุกปี) 
2.1 กำรต่ออำยุแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (auto approval) ต้องยื่นค ำขอภำยในรอบระยะเวลำส่งแบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) (เช่น กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค. ต้อง
ต่ออำยุให้แล้วเสร็จภำยใน 31 มี.ค. / กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 มี.ค. ต้องต่ออำยุให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 มิ.ย.)  

ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เดียวกับกำรยื่นขออนุญำตคร้ังแรก (new comer) ตำมข้อ 1 โดย 
สำมำรถเลือกวิธีส่งเอกสำรแบบ fully paperless หรือ partially paperless 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำค ำขอทันที นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสำร (ถ้ำมี)  
2.2 กำรตอ่อำยุแบบไม่ต่อเนื่อง กรณียื่นภำยหลังรอบระยะเวลำกำรส่งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

(แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์เดยีวกับข้อ 1. โดยสำมำรถเลือกวิธีส่ง
เอกสำรแบบ fully paperless หรือ partially paperless 

 

3. กำรยื่นขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และแบบ filing DW รำยรุ่น ก่อนกำรเสนอขำย DW 
ให้ยื่นค ำขอและ filing แบบ fully paperless เท่ำนั้น 

 

       
3.1 ค ำขออนุญำตรำยคร้ัง กำรยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำย DW ในแตล่ะคร้ัง เพื่อแสดงว่ำ issuer ยังด ำรง
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และเป็นไปตำมเกณฑ์ส ำหรับกำรเสนอขำยในแต่ละคร้ัง เช่น ไม่เป็น
บุคคลภำยในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้ำงอิง และประเภทหลักทรัพย์อ้ำงอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้ำงอิง  
เป็นต้น  โดยแบ่งกำรยื่นค ำขออนุญำตออกเป็น 2 แบบ ดังนี ้
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3.1.1 กรณอีนุญำตแบบปกติ (แบบ manual approval)  

(1) คุณสมบัติผู้ยื่น  
กรณีใช้คุณสมบัติของบริษัทเอง 
-  issuer ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 30 แห่งประกำศ ทจ. 15/2553 
-  มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NCR) อยู่ระหว่ำงร้อยละ 7-เกณฑ์ขั้นต่ ำ1  (ซึ่งต้องค ำนวณ 
  โดยค ำนึงถึงกำรออก DW ทุกรุ่นแล้ว) 
-  further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศ (หุ้นอ้ำงอิงของ DW ไม่มี  
   คุณสมบัติตำมที่ก ำหนด เช่น ล ำดับที่ 51-100 ขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization) 

กรณีใช้คุณสมบัติของ 3rd party ในครัง้แรกที่ยื่นแบบ filing  
-  issuer ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 30 (1)(ค) และกรณีไม่เข้ำข้อ 30(2)(ก) หรือ 30(2)(ข) แห่ง 
   ประกำศ ทจ. 15/2553  
-  มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NCR) อยู่ระหว่ำงร้อยละ 7-เกณฑ์ขั้นต่ ำ (ซึ่งต้องค ำนวณโดย 
   ค ำนึงถึงกำรออก DW ทุกรุ่นแล้ว) 
-  further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมประกำศ (หุ้นอ้ำงอิงของ DW ไม่มี  
   คุณสมบัติตำมที่ก ำหนด เช่น ล ำดับที่ 51-100 ขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization) 

 (2)  วิธีกำรยื่นขออนุญำต 
  -  กรอกข้อมูลตำมที่ก ำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วน 
  -  ยื่นแบบค ำขออนุญำต issuer ตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  โดยส ำนักงำนจะพิจำรณำอนุญำตภำยใน 5 วันท ำกำร  

 -  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2 ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 -  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขออนุญำต : ไม่มี 
 -  เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอน ำเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy 

                                                        
1
 ซึ่งต้องค ำนวณโดยค ำนงึถึงกำรออก DW ทุกรุ่นแล้ว 
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3.1.2 กรณอีนุญำตแบบอัตโนมัต ิ(แบบ auto approval) เป็นอีกช่องทำงเพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำร
พิจำรณำอนุญำต  

(1) คุณสมบัติผู้ยื่น   

   กรณีใช้คุณสมบัติของบริษัทเอง 
  -  issuer ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 30 แห่งประกำศ ทจ. 15/2553 
  -  มีเงนิกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NCR) มำกกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำ 
กรณีใช้คุณสมบัติของ 3rd party ในกำรยื่นคร้ังถัดไป 
 -  issuer ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 30 (1)(ค) และกรณีไม่เข้ำข้อ 30(2)(ก) หรือ 30(2)(ข) แห่งประกำศ  
     ทจ. 15/2553  

    -  มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (NCR) มำกกว่ำเกณฑ์ขั้นต่ ำ   
    -  3rd party เป็นรำยเดิมและด ำรงคุณสมบัติได้ครบถ้วน 
 

(2) วิธีกำรยื่นขออนุญำต 
-  กรอกข้อมูลตำมที่ก ำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วน 
-  ยื่นแบบค ำขออนุญำต issuer ตำมที่ก ำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   โดยระบบจะแจ้งผลกำรพิจำรณำทันที 
-  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2  
-  ค่ำธรรมเนียม : ไม่มี 
-  เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ น ำเข้ำระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องน ำส่ง hard copy   

 

3.2 กำรยื่นแบบ filing และร่ำงหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW  (ประกำศที่ ทจ.15/2553) 

3.2.1 กรณีเสนอขำย DW ท่ีไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)  
(1)  กรอกข้อมูลตำมที่ก ำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน  
(2)  ส ำหรับกำรยื่น filing และร่ำงหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW ในแต่ละคร้ัง  ในกรณีที่แบบ 69-DW-

full  ที่ได้ยื่นไว้มีผลใช้บังคับแล้วสำมำรถยื่นแบบ 69-DW-short พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำน
ประกอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส ำหรับกำรเสนอขำยในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยแบบ 69-DW-
short จะมีผลใช้บังคบัในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ส ำนักงำนได้รับแบบ 

(3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-short ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(4)  ค่ำธรรมเนียม : 10,000 บำท ต่อรุ่น (ยังไม่รวม VAT) ใหร้วมรำยกำรที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ช ำระ

ภำยใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing ตำมช่องทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด 
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3.2.2 กรณีเสนอขำย DW ท่ีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised) 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 1.2.2  

 
***หำกผู้ออก DW ค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขออนุญำตและแบบ filing DW เกินก ำหนด จะไม่สำมำรถเสนอขำย DW 

ที่ออกใหม่เพิ่มเติมได้*** 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ภายหลังการเสนอขาย 

4. การรายงานผลการขาย  (ประกำศที่ สจ. 8/2553)  
   4.1 กรณีเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (IPO) 
    - issuer รำยงำนผลกำรขำยต่อส ำนักงำนภำยใน 15 วันนับแต่วันปิดกำรเสนอขำย2  
    - แบบฟอร์มที่ใช้: แบบฟอร์มตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์    
   4.2 กรณีกำรเสนอขำยผ่ำนระบบกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ (direct listing)   
    - ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด 
 
5. เอกสารท่ีน าส่งต่อส านักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย (ประกำศที่ ทจ. 15/2553 และ  
  สจ. 8/2553) 
   5.1 รำยชื่อเอกสำรที่ต้องน ำส่ง (เอกสำรแนบ 2) 
   5.2 ระยะเวลำกำรน ำส่ง  
    (1) กรณีเสนอขำย DW แบบ IPO ให้น ำส่งเอกสำรพร้อมรำยงำนผลกำรขำย 
    (2) กรณีเสนอขำย DW แบบ direct listing ให้น ำส่งเอกสำรภำยใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของเดือน
แรกที่มีกำรเสนอขำย  
 
6. การรายงานผลการใช้สิทธิ  (ประกำศที่ สจ. 8/2553)  
   6.1 กรณ ีDW ที่ไม่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ   
    - issuer รำยงำนผลกำรใช้สิทธิต่อส ำนักงำนภำยใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิ3  
    - แบบฟอร์มที่ใช้: แบบฟอร์มตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์    
   6.2 กรณ ีDW ที่จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ   
    - ให้เป็นไปตำมตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯก ำหนด 

                                                        
2 กรณีเสนอขำยอย่ำงต่อเนื่อง วันปิดกำรเสนอขำยหมำยถึงวันสุดทำ้ยของแต่ละเดือนที่มีกำรเสนอขำย 
3 กรณีที่อำจใช้สิทธิได้อย่ำงต่อเนือ่งได้ตั้งแต่วันที่ก ำหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ให้ issuer ยื่นรำยงำนกำรใช้สิทธิภำยในสิบห้ำวันนบัแต ่
วันสุดท้ำยของแต่ละเดือนที่มีกำรใช้สิทธ ิ
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7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน (ประกำศที่ ทจ. 44/2561)  
  ให้ issuer ที่มิได้มีหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ  น ำส่งงบกำรเงินต่อส ำนักงำนภำยใน
ระยะเวลำเดียวกับที่จัดส่งให้กับหน่วยงำนทำงกำรซึ่งเป็นผู้ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวง
พำณิชย์ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน และยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-dw หรือแบบ 56-1 ซึ่ง
เพิ่มเติมข้อมูลตำมแบบ 56-dw แล้ว) ต่อส ำนักงำนทุกปีจนกว่ำจะสิ้นสุดหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในประกำศดังกล่ำว  
 
8. การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (ประกำศที่ ทจ. 15/2553 และประกำศที่ สจ. 8/2553) 
  - issuer ต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุ พร้อมด้วยเหตุผลหรือแนวทำงแก้ไข ต่อส ำนักงำนภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 3) 
 
9.  วธิีการเปิดเผยสารสนเทศและจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร 
   ส ำหรับกำรรำยงำนภำยหลังกำรเสนอขำยตำมข้อ 4 – 8 ให้ใช้วิธีกำรรำยงำนและช่องทำงดังต่อไปนี้ 
    - รำยงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    - กรณ ีissuer ได้ยื่นรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ฯก ำหนด ให้ถือ
ว่ำได้รำยงำนกับส ำนักงำนแล้ว 
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II. กรณีเสนอขาย DW ท่ีมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจ านวน 
 
ก่อนการเสนอขาย 
การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน 

 
1. การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer)   

1.1 ส าหรับการยื่นขออนุญาต issuer  
 

 
(1) ยื่นค ำขอตำมขั้นตอนกำรยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 1) 
(2) ระยะเวลำพิจำรณำ : ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสำร (ถ้ำมี) พร้อมค่ำธรรมเนียม 

(ภำยใน 15.00 น.) ครบถ้วน  ทั้งนี้ ให้ issuer ยื่นขออนุญำตเป็นรำยคร้ังที่เสนอขำย  
(2)  แบบฟอร์มที่ใช้:  แบบ 35-dw-มีประกันเต็มจ ำนวน ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ค่ำธรรมเนยีมกำรยื่นค ำขอ:  10,000 บำท (ยังไม่รวม VAT)  
(4) เอกสำรหลักฐำนประกอบ 

• ภำพถ่ำยมติคณะกรรมกำร/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ที่จะเสนอขำย 

• ภำพถ่ำยหนังสือรับรองที่กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต 
• ภำพถ่ำยสัญญำให้บุคคลอ่ืนมีอ ำนำจเด็ดขำดในกำรบริหำรงำน (ถ้ำมี) 
• ภำพถ่ำยหนังสือรับรองแสดงกำรรับทรำบภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบริษัทตำม

พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยหลังกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญำตมิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

• ภำพถ่ำยร่ำงข้อก ำหนดสิทธิหลักของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
• หนังสือขอจดข้อจ ำกัดกำรโอน กรณีเป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันทั้งจ ำนวน  
• ร่ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์และสัญญำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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• ภำพถ่ำยหนังสือมอบอ ำนำจลงนำมในแบบค ำขออนุญำต (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพัน
มอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดเป็นผู้ลงนำม) 

 
1.2 การยืน่แบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกำศที่ ทจ.15/2553) 

  
            

(1) ยื่น filing ตำมขั้นตอนกำรยื่นข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสำรแนบ 1) 
(2) ระยะเวลำพิจำรณำ : ภำยใน 10 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสำร (ถ้ำมี)  

พร้อมค่ำธรรมเนียม (ภำยใน 15.00 น.) ครบถ้วน  
(3)  แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตำมระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(4)  ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำขออนุญำต : 50,000 บำท (ยังไม่รวม VAT) 
 

  ทั้งนี้ กรณีเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันทั้งจ ำนวนและจดข้อจ ำกัดกำรโอน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น 
แบบ filing 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ภายหลังการเสนอขาย 
กำรส่งเอกสำรและรำยงำนใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ข้อ 4-9 ของ DW ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบำงส่วนและ 
ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน 
 



 

 

เอกสำรแนบ 1 
ขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(1) เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  

• ระเบียบ/ขั้นตอนกำรเข้ำใช้ระบบ http://www.sec.or.th/ca/Documents/2-rules.pdf 
• แบบฟอร์ม EF-3 ส ำหรับแต่งตั้งผู้มีสิทธิกดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx   
• รำยชื่อ Public CA ที่มีกำรน ำมำใช้กับส ำนักงำน (กรณีเลือกส่งแบบ paperless) 

http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx   
(2) กรอกข้อมูลตำมที่ก ำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (link ระบบ)) พร้อมแนบ file 

เอกสำรหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน โดยผู้มีสิทธิกดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  อย่ำงน้อยต้องเป็น
ระดับผู้อ ำนวยกำรหรือเทียบเท่ำ (ตำม แบบ EF-3) 

(3) เลือกวิธีกำรลงนำม สำมำรถเลือกได้ 2 วิธี ดังนี้ (ผู้มีอ ำนำจลงนำม ดูรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง)   
(ก) ยื่นแบบ fully paperless ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้องด้วยลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital  

signature - “DS”) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยเมื่อลงนำมด้วย DS พร้อมกดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่ง
เอกสำร 
หลักฐำนใด ๆ มำยังส ำนักงำน   

(ข) ยื่นแบบ partially paperless (hard copy) เมื่อผูม้ีสิทธิกดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์  แล้ว ให้จัดส่ง
เอกสำรฉบับจริงเฉพำะหน้ำรับรองควำมถูกต้องที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำม มำยังส ำนักงำน 
โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอใด ๆ (เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอส่งทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เพียงอย่ำงเดียว) 

(4) กำรช ำระค่ำธรรมเนียม : ภำยใน 15.00 น. ภำยในวันที่ยื่นค ำขอหรือ filing  ทั้งนี้ กรณีจ่ำยค่ำธรรมเนียมผ่ำนช่องทำง
ธนำคำร บริษัทต้องรับผิดชอบค่ำบริกำรเอง และให้ส่ง pay-in slip ที่ sirin@sec.or.th และ debt@sec.or.th หรือ  
fax 0-2033-9508)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sec.or.th/ca/Documents/2-rules.pdf
http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx
http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx
https://market.sec.or.th/IPOS/Authen/Login.aspx
mailto:sirin@sec.or.th%20และ%20debt@sec.or.th%20หรือ


12 

 

 
การลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และวิธีการส่งเอกสาร 

 

 
 
 



 

 

เอกสำรแนบ 2 
 

รายชื่อเอกสารท่ีเปิดเผยและจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย 4 
(ประกำศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553) 

- ภำพถ่ำยส ำเนำข้อก ำหนดสิทธิ + รับรองว่ำรำยกำรและสำระเช่นเดียวกับร่ำงที่ยื่นต่อส ำนักงำนแล้ว  
- ภำพถ่ำยส ำเนำสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) 
- ภำพถ่ำยตัวอย่ำงตรำสำรก ำกับใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (สำมำรถมำพร้อมข้อก ำหนดสิทธิฉบับหลัก) 
- ภำพถำ่ยส ำเนำค้ ำประกัน/ back to back agreement (ถ้ำมี) 
- ภำพถ่ำยส ำเนำสัญญำก่อตั้งทรัสต์ (กรณีเสนอขำย DW มีประกัน) 
- ภำพถ่ำยหนังสือรับทรำบจำกนำยทะเบียน (เสนอขำยผู้ลงทุนสถำบัน + จดข้อจ ำกัดกำรโอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4
 หรือภำยใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ำยของเดือนแรกที่มีกำรเสนอขำย แล้วแต่กรณีที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
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เอกสำรแนบ 3 
 

รายงานและการจัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องต่อส านักงาน ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเกิดเหตุการณ์ 

(ประกำศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553) 
 

 เหตุการณ์ ระยะเวลาการส่งรายงาน 

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ≤ 5 วันท ำกำร 

2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำก่อตั้งทรัสต์  ≤ 5 วันท ำกำร 

3.  ผิดข้อตกลงในกำรช ำระหนี้ตำม  DW โดยไม่ช้กช้ำ 

4. กรณีไดรั้บอนุญำตเบื้องต้นให้เสนอขำย DW ที่ออกใหม่ตำม

หมวด 3 แห่งประกำศที่ ทจ. 15/2553  แต่ไม่สำมำรถด ำรง

ลักษณะให้เป็นไปตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 

≤ 5 วันท ำกำร (นับจำกวันที่รู้ 

หรือควรรู้กรณีดังกล่ำว) 

 


