
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็นบรษัิทมหำชนหรอืบรษัิทจ ำกัดทีจั่ดตัง้ตำมกฏหมำยไทย 

หรอื สถำบันกำรเงนิ และตอ้งมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังน้ี 

 

กรณีเสนอขำยตรำสำรหน้ีต่อผูล้งทุนรำยใหญ่ 

 

1) จัดท ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ย หลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

วธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และไม่แสดงว่ำถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ 

 

2) 

ไม่อยู่ระหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำนหรอืตล

ำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคุมมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

4) ไม่เคยเสนอขำยตรำสำรหน้ีทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 

 

5) ไม่มลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถูกหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 

6) มขีอ้ตกลงจะช ำระค่ำตรำสำรหน้ีเป็นสกุลเงนิบำท 

 

7) ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมมำตรำ 69-70แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

8) 

เป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบัญญัตสัิญญำซือ้ขำย

ล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 หรอืกรณีอืน่ใดตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด 

 

9) มขีอ้ตกลงช ำระค่ำหุน้กูเ้ป็นเงนิบำทหรอืสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ หลักทรัพยซ์ึง่มใิชหุ่น้กูท้ีอ่อกใหมโ่ดยผูอ้อกหุน้กู ้

หรอืทรัพยส์นิอืน่ 

 

10) ไม่อยู่ระหว่ำงผดินัดช ำระหน้ีเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหน้ี หรอืผดินัดช ำระหน้ีเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์

บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

กรณีเสนอขำยตรำสำรหน้ีต่อผูล้งทุนทั่วไป 

 

1) จัดท ำงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรับกจิกำรทีม่สี่วนไดเ้สยีสำธำรณะ 

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 

และไม่แสดงว่ำถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบหรอืแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง 

 

2) ไม่อยู่ระหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำนหรอื 

SET 

 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคุมมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

4) ไม่เคยเสนอขำยตรำสำรหน้ีทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 



 

5) ไม่มลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถูกหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 

6) มขีอ้ตกลงจะช ำระค่ำตรำสำรหน้ีเป็นสกุลเงนิบำท 

 

7) ไม่มเีหตุทีท่ ำใหส้งสัยว่ำมพีฤตกิรรมกำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่นัียส ำคัญต่อประชำชนไม่ครบถว้น 

ไม่เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทุน หรอืในลักษณะทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทุนส ำคัญผดิ 

และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตำมทีแ่บบก ำหนด 

 

8) ไม่มเีหตุอันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ มลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

 

ก. มผีลประโยชน์อืน่ทีอ่ำจขัดแยง้กับผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกจิกำร 

เวน้แต่ผูข้ออนุญำตสำมำรถแสดงไดว่้ำมกีลไกทีจ่ะท ำใหเ้ชือ่มั่นไดว่้ำ 

กำรบรหิำรจัดกำรบรษัิทจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกจิกำรและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

ข. มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ออกจำกกจิกำร 

 

9) ไม่อยู่ระหว่ำงผดินัดช ำระหน้ีเงินตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหน้ี หรอืผดินัดช ำระหน้ีเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์

บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

10) ไม่อยู่ระหว่ำงผดิเงือ่นไขในกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดสทิธขิอง หุน้กูช้ดุอืน่ ๆ 

 

11) 

เป็นผูไ้ดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบัญญัตสัิญญำซือ้ขำย

ล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 หรอืกรณีอืน่ใดตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด 

 

12) มขีอ้ตกลงช ำระค่ำหุน้กูเ้ป็นเงนิบำทหรอืสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศ หลักทรัพยซ์ึง่มใิชหุ่น้กูท้ีอ่อกใหม่โดยผูอ้อกหุน้กู ้

หรอืทรัพยส์นิอืน่ 

 

ทัง้น้ี หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงมรีำยละเอยีดเกีย่วกับคุณสมบัตขิองผูอ้อกเพิม่เตมิ 

ตำมทีก่ ำหนดในประกำศดังต่อไปน้ี ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวดว้ย แลว้แต่กรณี 

 

1) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหน้ีทีอ่อกใหม่ 

 

2) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยกำรเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย 

 

3) ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีของหน่วยงำนภำครัฐไทย 

 

 

 2. วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ค ำขอตำมทีก่ ำหนด ผ่ำนระบบ Initial Product Offering System (IPOS) 

โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหน้ี และรำยงำนต่ำง ๆ 

ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน สรุปดังน้ี 

 

1) บันทกึขอ้มูลในค ำขออนุญำตทีจั่ดไวใ้นระบบ IPOS และสง่แบบค ำขอผ่ำนระบบ IPOS พรอ้ม upload 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

 

 2) เลอืกวธิกีำรยืน่ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดงัน้ี 

 



(2.1) ยืน่ค ำขอแบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรับรองขอ้มูลโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด พรอ้มทัง้ upload 

หนำ้ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทีม่ลีำยเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

(2.2) ยืน่ค ำขอแบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนำมรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย digital signature ของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

3) สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้ค่ำธรรมเนียม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู่ 

และรำยละเอยีดตรำสำรหน้ีทีจ่ะเสนอขำย 

 

4) พมิพใ์บแจง้ค่ำธรรมเนียมจำกระบบ IPOS และช ำระเงนิเมือ่ผูรั้บค ำขออนุญำตตรวจรับ 

แบบค ำขออนุญำตแลว้ 

 

5) 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แต่วันทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรถู

กตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

โดยในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรดังน้ี 

 

(5.1) กรณีสง่เอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมโดยใหน้ ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 

 

(5.2) กรณีเอกสำรไม่ครบถว้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรดังน้ี 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอ Partially paperless :หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืครบถว้น 

และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

1) เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอน ำสง่เอกสำรถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหด้ ำเนนิกำรตำม (5.1) ต่อไป 

 

2) เมือ่พน้ระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้ หำกผูย้ืน่ไม่สำมำรถยื่นเอกสำรตำมบันทกึขอ้ตกลง ส ำนักงำนจะคนืค ำขอตำมมำตรำ 9 

แห่งพระรำชบัญญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 

ทัง้น้ี หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยื่นค ำขอแทน ผูม้ำยืน่ค ำขอ 

แทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ื่นค ำขอ 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอ paperless :หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้ก่ผูย้ืน่ค ำขอทรำบทำงจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์

หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน 

นับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้ส ำนักงำนจะคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แก่ผูย้ืน่ค ำขอ 

 



 

 

หมำยเหตุ ** ส ำนักงำนจะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนั้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร  10900 โทร. 1207 
หรอื 0-2033-9999 
/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหตุ: (เพือ่ตรวจสอบควำมถุกตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 75 ถงึ 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต 
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด 

• 
ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นว่
ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้ง 
• ส ำนักงำนแจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

โดยกำรสง่เป็นจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มูล 
ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต 
• ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไม่ชัดเจน 
หรอืมเีหตุสงสัยในประเด็นทีก่ระทบต่อกำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกล่ำวเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีค่
รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพิจำรณำ 
• ผูข้ออนุญำตชีแ้จงต่อส ำนักงำน โดยสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ IPOS 

(หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขำยต่อผูล้งทุนทั่วไป ใชเ้วลำ 90 วัน 
• กรณีเสนอขำยต่อผูล้งทุนรำยใหญ่ใชเ้วลำ 45 วัน))  

90 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถู่กตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์
งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
(หมายเหตุ: (• 
หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูข้ออนุญำตเขำ้ข่ำยมคีุณสมบัตไิม่เป็
นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ 
แสดงหลักฐำน (right to be heard) 

ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

25 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพิจำรณำตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

2) 
 

กฎหมำยจดัต ัง้หน่วยงำนส ำหรบักรณีผูย้ ืน่แบบเป็นสถำบนักำรเงนิ
ทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัต ัง้ข ึน้ซึง่เป็นสถำบนักำรเงนิตำมกฎหมำยวำ่

ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถำบนักำรเงนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั
พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

4) 
 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบค ำขออนุญำตโดยผูม้อี ำนำจลงน
ำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณีเลอืกวธิ ีpartially paperless  ใหน้ ำสง่ hard copy 

ต่อส ำนักงำนดว้ย) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั
พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

5) 
 

มตคิณะกรรมกำร / 
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ีจ่ะเสนอขำย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• หำกมตมิอีำยุเกนิ 1 ปี 
ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิ

และยังมวีงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

6) 
 

สญัญำใหบุ้คคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

7) 
 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
ทีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สุด

และงบกำรเงนิไตรมำสสุดทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแ
ลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• 
หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลมำพรอ้
มกับค ำขอน้ีแลว้ไม่ตอ้งยืน่ซ ้ำอกี) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองแสดงกำรรบัทรำบภำระหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของบ
รษิทัตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูข้ออนุญำตมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนและเสนอขำยต่อผูล้งทนุทั่วไป 
) 

9) 
 

หนงัสอืแสดงกำรไดร้บัอนุญำตหรอืไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอ
บธุรกจิเป็นผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ตำมพระรำชบญัญตัสิญัญำ

ซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 
ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 
(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ 
(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิททีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็น

ผูสั้ญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบัญญัตสัิญญำซือ้ขำยสัญญำล่วงห
นำ้ พ.ศ. 2546) 

- 

10) 

 

หนงัสอืแสดงขอ้ผูกพนัตอ่ส ำนกังำนวำ่ก่อนกำรเสนอขำยหุน้กูอ้นุ

พนัธ ์
ผูข้ออนุญำตจะมฐีำนะสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้กบัผูไ้ดร้บัอนุญำตห
รอืผูท้ีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สญัญำซือ้ขำ
ยลว่งหนำ้ตำมพระรำชบญัญตัสิญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 2546 

ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัพรอ้มประทบัตรำ 
(ถำ้ม)ี 
เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งท ัง้หมดทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรออกและเสนอ
ขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ 

(กรณีผูข้ออนุญำตมใิชบ่รษัิททีไ่ดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนให ้
ประกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบัญญัตสัิญญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546) 

- 

11) 

 

หนงัสอืแสดงขอ้ผูกพนัตอ่ส ำนกังำนวำ่ในกำรเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุ

พนัธแ์ฝงทีอ่ำจมกีำรช ำระหนีท้ ัง้หมดหรอืบำงสว่นโดยสง่มอบเป็น
หุน้ 
ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะไมเ่ป็นบุคคลภำยในของบรษิทัทีอ่อกหุน้อำ้งองิน ั้

นซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัพรอ้มประทบัตรำ 
(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงขอ้ผูกพนัตอ่ส ำนกังำนวำ่ในกำรเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุ
พนัธแ์ฝงทีอ่ำจมกีำรช ำระหนีท้ ัง้หมดหรอืบำงสว่นโดยสง่มอบเป็น

หุน้ซึง่ผูไ้ดร้บัอนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบรษิทัทีอ่อกหุน้อำ้งองิ
น ัน้ 
ผูไ้ดร้บัอนุญำตมหุีน้อำ้งองิในจ ำนวนทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรสง่มอบเ
พือ่ช ำระหนีต้ำม หุน้กูด้งักลำ่ว 

และมกีลไกในกำรดูแลรกัษำหุน้อำ้งองิโดยกลไกน ัน้จะตอ้งสำมำร
ถป้องกนัมใิหม้กีำรน ำหุน้อำ้งองิไปใชเ้พือ่กำรอืน่ได ้และ 
ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะมกีำรเปิดเผยขอ้มูลตอ่ผูล้งทุนอยำ่งชดัเจนวำ่ 

ผูไ้ดร้บัอนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ 

(เฉพำะกรณีผูข้ออนุญำตเป็นบุคคลภำยในของบรษัิทของบรษัิททีอ่อกหุ ้
นอำ้งองิ) 

13) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในค ำขอน้ี) 

- 

14) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้

(กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพนัธแ์ฝงตอ่ผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุ
นรำยใหญ)่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• กรอกแบบฟอรม์ผ่ำนระบบ IPOS) 

- 

15) 
 

หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำรขอ
ผอ่นผนั 

ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้
(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

16) 
 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่มรีำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรในระบบขอ้มูลรำ
ยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

17) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและรำ่งหนงัสอืชีช้วน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• 
ยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนังสอืชีช้วนรวมเป็นเอกสำรชดุเดยีว

กัน) 

- 

18) 
 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและรำ่งหนงั
สอืชีช้วนโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณีเลอืกวธิ ีpartially paperless ใหน้ ำสง่ hard copy 

ต่อส ำนักงำนดว้ย) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิส ำหรบักำ
รเสนอขำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี หรอื 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ทีจ่ ำ
หน่ำยตรำสำรหนี/้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

20) 
 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตอ่ประชำชนท ัว่ไป 

(หมายเหตุ: -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

  
 

2) เสนอขำยตอ่ประชำชนท ัว่ไป 
(หมายเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 
  

 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ              ตลำดหลักทรัพย ์333/3 
ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหตุ: -)  
2) โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

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

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  
5) ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 

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

ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำต ิ(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 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไม่มขีอ้มูล 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  
1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยเรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 120.0 วัน 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคู่มอืประชำชน] ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง 17/12/2563 15:16 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


