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คู่มือส ำหรับประชำชน: ขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธท์ีม่ีทรัพยสิ์นเป็นประกันบำงส่วน
หรือไม่มีทรัพยส์ินเป็นประกัน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงักดักระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: ขออนญุาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่มีทรพัยส์ินเป็นประกนับางสว่นหรือไม่มี

ทรพัยส์ินเป็นประกนั 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
2) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   พ. ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ม. 36 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ ์ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  40 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ขออนญุาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่มีทรพัยส์ินเป็นประกนับางสว่น
หรือไม่มีทรพัยส์ินเป็นประกนั  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) 
 
 
 
 

สถานที่ให้บริการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดใหบ้ริการทกุวนั
จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ ยกเวน้วนัหยดุทีส่  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยฯ์ก าหนด)/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 15:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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2) 

หมายเหตุ (เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร) 
 
ระบบออนไลน์/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์  
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
    ผูย้ื่นค าขออนญุาตตอ้งเป็น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์และ ตอ้งมีคณุสมบติัเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งันี ้
   (1) กรณีผูข้ออนญุาตที่เป็นธนาคารพาณิชย ์สามารถท าธุรกรรมอนพุนัธไ์ดต้ามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด และมีความน่าเชื่อถือทางดา้นการเงินโดยการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตามที่ก าหนดหรือมีการจดัใหม้ี 
ผูค้  า้ประกนัการช าระหนีห้รือภาระผกูพนัตามที่ก าหนด 
    (2) กรณีผูข้ออนญุาตที่เป็นบรษิัทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์
    (ก) สามารถบริหารหรือป้องกนัความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธไ์ด ้
    (ข) ไม่ปรากฏขอ้เท็จจรงิที่ท าใหส้งสยัในความเพียงพอเก่ียวกบัฐานะการเงิน และตอ้งมีความน่าเชื่อถือ
ทางดา้นการเงิน 
    (ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการใหแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งหรือความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคมุและการ
ปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั 
 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นการอนญุาตใหอ้อกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่มีทรพัยส์ินเป็นประกนับางสว่นหรือไม่มี
ทรพัยส์ินเป็นประกนั มีรายละเอียดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.15/2553 เรื่อง การออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์ลงวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งผูข้ออนญุาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศดงักล่าวดว้ย 
 
2. วิธีการย่ืนค าขอ 
  (1) เตรียมความพรอ้มในการเขา้ใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
   (2) กรอกขอ้มลูตามที่ก าหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส ์พรอ้มแนบ file เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนญุาตให้
ครบถว้น   
    (3) เลือกวิธีการลงนามในแบบค าขออนญุาต issuer โดยสามารถเลือกได ้2 วิธี ดงันี ้(ดเูพิ่มเติม แนวทางตาม
เว็บไซต)์   

https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/DerivativeWarrant.aspx
https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/DerivativeWarrant.aspx
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  (3.1) ย่ืนค าขอแบบ paperless ใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามรบัรองความถกูตอ้งดว้ยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์
(digital signature - “DS”) ในระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยเมื่อลงนามดว้ย DS พรอ้มกดส่งขอ้มลูแลว้ ไม่ตอ้งจดัสง่เอกสาร
หลกัฐานใด ๆ มายงัส านกังาน   
         (3.2) ย่ืนค าขอแบบ paper (hard  copy) เมื่อผูม้ีสิทธิกดสง่ขอ้มลูในระบบอิเล็กทรอนิกส ์แลว้ ใหจ้ดัสง่
เอกสารฉบบัจรงิเฉพาะหนา้รบัรองความถูกตอ้งที่ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม มายงัส านกังานโดยไม่ตอ้งจดัสง่เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอใด ๆ (เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอสง่ทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์เพียงอย่างเดียว) 
  (4) การช าระค่าธรรมเนียม ใหร้วมรายการท่ียื่นทัง้เดือน โดยใหช้ าระภายใน 15 วนันบัแต่วนัสดุทา้ยของสิน้เดือน
ที่ยื่นแบบค าขอ  
 
ส านกังานจะเริ่มนบัระยะเวลาเพื่อด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพิจารณาตัง้แต่วนัที่เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ
เอกสารถกูตอ้งครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งมีรายละเอียดของขัน้ตอนตามที่ก าหนด  
 
หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิ่มเติมได้ 
ในขณะนัน้  ผูร้บัค าขอจะแจง้ความบกพรอ่งของค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอใหแ้ก่ผูย้ื่นค าขอ         
ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  หากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัที่         
ไดร้บัแจง้ขา้งตน้  ผูร้บัค าขอจะคืนค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอนัน้แก่ผูย้ื่นค าขอ         
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

• ผูข้ออนญุาตยื่นแบบค าขอ
อนญุาต พรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน ตามวิธีการและ
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  
• เนื่องจากเป็นการยื่นค าขอ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ส านกังานจะถือว่าค าขอ
ถกูตอ้งและเอกสารครบถว้น
ต่อเมื่อผูย้ื่นค าขอกรอกขอ้มลู
ในแบบค าขอและน าสง่

1 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

(ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เอกสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ครบถว้นแลว้ 
หากเอกสารไม่ครบ ผูย้ื่นค า
ขอจะไม่สามารถสง่แบบค า
ขอใหส้  านกังานได ้ 

2) 

การพิจารณา 
 

• ตรวจสอบรายละเอียดและ
ความครบถว้นชดัเจนของ
ขอ้มลู ที่จะตอ้งใชพ้ิจารณา
ตามเกณฑอ์นญุาต   
• ในกรณีที่มีขอ้มลูไม่ชดัเจน 
หรือมีเหตสุงสยัในประเด็นที่
กระทบต่อการพิจารณา 
ส านกังานอาจขอใหช้ีแ้จงใน
ประเด็นดงักลา่วเพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูที่ครบถว้นเพียงพอต่อ
การพิจารณา 
• ผูข้ออนญุาตชีแ้จงต่อ
ส านกังาน 
 

10 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ส านกังานจะพิจารณาค าขอ 
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานที่
ถกูตอ้งและครบถว้นตาม
หลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ก าหนด
ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ 
 

25 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

(หากส านกังาน
เห็นว่าผูย้ื่นค าขอ
เขา้ข่ายมี
คณุสมบติัไม่
เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
ส านกังานอาจแจง้
ใหผู้ข้ออนญุาต
โตแ้ยง้ แสดง
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หลกัฐาน (right to 
be heard) ไดห้าก
มีระยะเวลาเหลือ
เพียงพอที่จะ
ด าเนินการ) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ฝ่ายงานน าเสนอต่อผูม้ี
อ  านาจพิจารณาตามล าดบั
ชัน้ เพื่อลงนามในหนงัสือแจง้
ผลการพิจารณา 
 

4 วนั ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   40 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่ตอ้งสง่ hard copy 

โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจดัท าขึน้ในรูปแบบหนงัสือหรือสญัญา ให ้upload ฉบบัที่มีลายเซ็นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

- 1 ฉบบั (ส าเนาหนงัสือ
รบัรองของนิติ
บคุคล ออกไม่เกิน
สามเดือนก่อนวนั
ยื่น) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขออนญุาตใบส าคญั
แสดงสิทธิอนพุนัธ ์(แบบ 35-
DW-1) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

1 - ฉบบั (ตามแบบที่จดัไว้
บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส)์  

2) 

หนา้รบัรองความถกูตอ้งที่ลง
นามโดยผูม้ีอ  านาจ ลงนาม  

ส านกังาน
คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาด
หลกัทรพัย ์

1 - ฉบบั (ตามแบบที่จดัไว้
บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 
(กรณีเลือวิธีการ
ตามขอ้12.2 
(3.2) นให้ น าสง่ 
hard copy ต่อ
ส านกังาน) 

3) 

ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ / 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนมุติัให้
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธท์ี่จะเสนอขาย หาก
มติมีอายเุกิน 2 ปี ใหม้ี
หนงัสือยืนยนัการมีผลบงัคบั
ใชข้องมติ(ถา้มี)   

 - 1 ฉบบั - 

4) 
สญัญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจ
เด็ดขาดในการบรหิาร 
งาน (ถา้มี) 

 - 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือรบัรองแสดงการ
รบัทราบภาระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของบริษัทตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ภายหลงัการเสนอขาย

 1 - ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หลกัทรพัย ์(กรณีผูข้อ
อนญุาตมิใช่บริษัทจด
ทะเบียน) (ถา้มี) 

6) 

หนงัสือแสดงขอ้ผกูพนัต่อ
ส านกังานว่า จะท าสญัญา 
back to back agreement 
กบับุคคลที่ก าหนดก่อนเสนอ
ขายในแต่ละครัง้ (ถา้มี) 

  1 ฉบบั - 

7) 

หนงัสือแสดงขอ้ผกูพนัต่อ
ส านกังานว่า จะจดัใหม้ีผูค้  า้
ประกนัที่เขา้ตามเกณฑ ์ก่อน
เสนอขายในแต่ละครัง้ (ถา้มี) 

  1 ฉบบั - 

8) 

เอกสารหลกัฐานที่แสดงว่า 
สามารถท าธุรกรรมอนพุนัธ์
ไดต้ามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (กรณี 
issuer เป็นธนาคารพาณิชย)์ 

 - 1 ฉบบั - 

9) 
รา่งขอ้ก าหนดสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 

  1 ฉบบั - 

10) 

หนงัสือขอผ่อนผนัและ
เอกสารหลกัฐานอา้งอิงที่ใช้
ประกอบการขอผ่อนผนัใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑเ์รื่องใดเรื่องหนึ่ง
ได ้(ถา้มี) 

  1 ฉบบั - 

11) 
หนงัสือยืนยนัการมีผลบงัคบั
ใชข้องมติคณะ กรรมการ / ที่
ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนมุติัให้

  1 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ออกใบ ส าคญัแสดงสิทธิ
อนพุนัธ ์(กรณีมติเกิน 2 ปี) 

12) หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี)   1 ฉบบั - 

13) 
เอกสารอ่ืนใดที่อา้งอิงตาม
ค าขอ (ถา้มี) 

  1 ฉบบั - 

14) 
เอกสารอ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณา (ถา้มี) 

  1 ฉบบั - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค าขออนญุาตเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธท์ี่มีทรพัยส์ินเป็นประกนับางสว่นหรือไม่มีทรพัยส์ินเป็นประกนั 

 ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นค าขอ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2033 9999 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล ์complain@sec.or.th 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมำยเหตุ - 


