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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรด ำเนินกำรของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์(DW) กรณีด ำรงคุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วน หรือช ำระค่ำธรรมเนียมล่ำช้ำ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สงักดักระทรวง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การด าเนินการของผูอ้อก DW กรณีด ารงคณุสมบติัไม่ครบถว้น หรือช าระค่าธรรมเนียมลา่ชา้ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การด าเนินการของผูอ้อก DW กรณีด ารงคณุสมบติัไม่ครบถว้น หรือช าระ
ค่าธรรมเนียมลา่ชา้ 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) 
 
 
 
 
 
 

2) 

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) 
หมายเหตุ (เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร) 

ระบบออนไลน์/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์  
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  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
12.1 ในกรณีที่ผูอ้อก DW ไม่สามารถด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามขอ้ 29-30 แห่งประกาศ ทจ.15/2553 ให้

ด าเนินการดงันี ้ 

(1) แจง้เหตกุารณแ์ละแนวทางแกไ้ขต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูถ้ึงกรณี

ดงักลา่ว โดยใหย้ื่นรายงานพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี)  

(2) แกไ้ขใหม้ีลกัษณะเป็นไปตามที่ก าหนด ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลาที่ส  านกังานก าหนด 

วิธีการรายงาน 

ใหน้ าสง่ขอ้มลูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามวิธีการที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

โดยใหถื้อว่าไดร้ายงานต่อส านกังานแลว้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อก DW ยงัมี DW ที่ยงัไม่ครบก าหนดอายเุหลืออยู่ จะตอ้ง 

มีการเผยแพรข่อ้มลูใหผู้ล้งทุนทราบ  

12.2 ในระหว่างที่ผูอ้อก DW ยงัไม่สามารถแกไ้ขใหม้ีลกัษณะเป็นไปตามที่หลกัเกณฑก์ าหนด หรือคา้งช าระ

ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตและแบบ filing DW เกินก าหนด  จะเสนอขาย DW ที่ออกใหม่เพิ่มเติมไม่ได ้

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

• ผูร้ายงาน ยื่นแบบ
รายงาน พรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน ตามวิธีการและ
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  
• เนื่องจากเป็นการยื่น
รายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ส านกังานจะ
ถือว่ารายงานถกูตอ้งและ
เอกสารครบถว้นต่อเมื่อผู้
ยื่นค าขอกรอกขอ้มลูใน
แบบรายงานและน าสง่
เอกสารผ่านระบบ

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 

อิเล็กทรอนิกส ์ครบถว้นแลว้ 
หากเอกสารไม่ครบ ผูย้ื่น
รายงานจะไม่สามารถสง่
แบบรายงานใหส้  านกังาน
ได ้ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 วนั 
 

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

โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจดัท าขึน้ในรูปแบบหนงัสือหรือสญัญา ให ้upload ฉบบัที่มีลายเซ็นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 
15.1) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

รายงานการ 
ไม่สามารถด ารง
คณุสมบติัให้
ครบถว้น 

- 1 - ฉบบั (Upload แบบ 
filing ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส)์ 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

  ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภาวดี

รงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเหตุ - 
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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 
- 

 


