
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้กู ้เพือ่กำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็น นติบิคุคลเฉพำะกจิทีเ่ป็นบรษัิทจัดตัง้ขึน้ตำมกฏหมำย

ไทยทีม่วีตัถปุระสงคจ์ ำกัดเฉพำะกำรประกอบธรุกจิเฉพำะเพือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์และตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์งันี ้

 

 1) นติบิคุคลเฉพำะกจิไมเ่คยไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำนใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูต้ำมโครงกำรอืน่ เวน้แตส่ทิธเิรยีกรอ้งตำม

หุน้กูด้งักลำ่วจะระงับไปทัง้หมดแลว้ 

 

 2) โครงกำรส ำหรับหุน้กูท้ีข่ออนุญำตเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่

ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรอนุมัตโิครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย ์และไดรั้บอนุมัตจิำกส ำนักงำนแลว้ 

 

 3) มวีตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจนในกำรน ำเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กูไ้ปช ำระใหแ้กผู่ม้สีทิธเิสนอโครงกำรเพือ่เป็นคำ่ตอบแทนใน

กำรโอนสนิทรัพยต์ำมโครงกำร 

 

4) ในกรณีทีผู่ม้สีทิธเิสนอโครงกำรของนติบิคุคลเฉพำะกจิเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ และนติบิคุคลเฉพำะกจิจะเสนอ

ขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมโ่ดยใหช้ ำระคำ่หุน้กูเ้ป็นสกลุเงนิบำท นติบิคุคลเฉพำะกจิจะตอ้งไดรั้บกำรอนุญำตใหอ้อกหุน้กูส้กลุเงนิบำท

ในประเทศไทยจำกกระทรวงกำรคลงั 

 

2 ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์อ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตำม

หลกัเกณฑด์งันี้ 

 

1) รำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบัญชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิของผูข้ออนุญำตตอ้งไมม่กีำรแสดงควำมเห็นวำ่ไมถ่กูตอ้ง หรอื

แสดงควำมเห็นอยำ่งมเีงือ่นไข หรอืแสดงควำมเห็นวำ่ถกูจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ 

 

2) ไม่อยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทตอ่ส ำนักงำนหรอื

ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

4) ไมเ่คยเสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยท์ีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกดั 

 

5) ไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถกูหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 

6) ไมเ่คยฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยนติบิคุคลเฉพำะกจิเพือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์หรอืเงือ่นไข

ภำยหลงักำรไดรั้บอนุญำตอยำ่งมนัียส ำคญั 

 

7) ไมเ่คยเสนอขำยตรำสำรหนี้ทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกดั 

 

8) มขีอ้ตกลงช ำระคำ่หุน้กูเ้ป็นสกลุเงนิบำท หรอืสกลุเงนิตรำตำ่งประเทศ 

 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพยม์รีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดใน

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลงสนิทรัพย์

เป็นหลกัทรัพย ์ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดงักลำ่วดว้ย 

 

3 วธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต : ใหน้ติบิคุคลเฉพำะกจิ ยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 15 โดย

จะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอในรูปแบบขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่ hard copy ดงันี้ 

 



1) บนัทกึขอ้มลูในค ำขออนุญำตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และสง่แบบค ำขอผำ่นระบบ IPOS 

ขำ้งตน้ 

 

2) พมิพแ์บบค ำขออนุญำตจำกระบบ IPOS (เลอืกหัวขอ้ พมิพแ์บบ ซึง่จะปรำกฎ barcode ในแบบค ำขอดว้ย) และลงนำมรับรอง

ควำมถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพัน พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

 

3) สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้คำ่ธรรมเนยีม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดตรำสำรหนีท้ีจ่ะเสนอขำย 

 

4) พมิพใ์บแจง้คำ่ธรรมเนยีมจำกระบบ IPOS และน ำสง่ส ำนักงำนพรอ้มแบบค ำขออนุญำต 

 

หมำยเหต ุ**กรณีค ำขออนุญำตหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/

เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค ำขออนุญำตและผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำน

ร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขออนุญำตด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขออนุญำตไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ

ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขออนุญำตจะด ำเนนิกำรคนืค ำขออนุญำตและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตนัน้ 

ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทน หำกเอกสำรหลกัฐำนที่

เกีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขออนุญำต 

 

 ** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขออนุญำต และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขออนุญำตหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900  โทร. 1207 
หรอื 0-2695-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 75 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำร

หลกัฐำนตำมวธิกีำรในขอ้ 12  
• ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ ช ำระคำ่ธรรมเนยีมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำ

แลว้เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอครบถว้น
ถกูตอ้ง  

• ส ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชดัเจนของ
ขอ้มลู ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต  

• ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไม่ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสยัในประเด็น

ทีก่ระทบตอ่กำรพจิำรณำ ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็น
ดงักลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอตอ่กำรพจิำรณำ  

• ผูข้ออนุญำตชีแ้จงตอ่ส ำนักงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

45 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 
แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

(หมำยเหต:ุ (หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูข้ออนุญำตเขำ้ขำ่ยมี
คณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนอำจแจง้ให ้
ผูข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right to be heard) ได ้
หำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร ))  

24 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดบัชัน้ เพือ่ลงนำม

ในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยทีม่กีำรลงนำมรับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพัน 

พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 

 

แบบค ำขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

มตคิณะกรรมกำร / มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำร
หนีท้ ีจ่ะเสนอขำยทีล่งนำมรบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั

บรษิทั หำกมตมิอีำยุเกนิ 1 ปี ใหม้หีนงัสอืยนืยนักำรมผีลบงัคบัใช้

ของมต ิและยงัมวีงเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัคิงเหลอืเพยีงพอ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยมตคิณะกรรมกำร / มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิห ้

ออกตรำสำรหนี้ทีจ่ะเสนอขำยทีล่งนำมรับรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำม
ผกูพันบรษัิท หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบงัคับใช ้

ของมต ิและยังมวีงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

4) 
 

สญัญำใหบุ้คคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำนทีม่กีำรลง
นำมรบัรองโดยผูท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยสญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำร

บรหิำรงำนทีม่กีำรลงนำมรับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพัน (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 

 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบ

กำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตรมำส

สดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำม
รบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของผูอ้อกหุน้กู ้ท ัง้นี ้หำกมกีำร

ยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลมำพรอ้ม
กบัแบบค ำขอนีแ้ลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ำ้อกี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยรำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบ

กำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบัญชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตร
มำสสดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำมรับรอง

โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูอ้อกหุน้กู ้ทัง้นี ้หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูมำพรอ้มกับแบบค ำขอนีแ้ลว้ 
ไมต่อ้งยืน่ซ ้ำอกี ( หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดง

รำยกำรขอ้มลูมำพรอ้มกับแบบค ำขอนี้แลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ้ำอกี )) 

6) 

 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบ

กำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตรมำส

สดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำม
รบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของผูข้ออนุมตัโิครงกำร ท ัง้นี ้

หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล
มำพรอ้มกบัแบบค ำขอนีแ้ลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ำ้อกี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยรำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบ

กำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบัญชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตร
มำสสดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำมรับรอง

โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้ออนุมัตโิครงกำร ทัง้นี ้หำกมกีำรยืน่
งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูมำพรอ้มกบัแบบค ำ

ขอนีแ้ลว้ ไม่ตอ้งยืน่ซ ้ำอกี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองแสดงกำรรบัทรำบภำระหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของ
บรษิทัตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจ

ลงนำมผูกพนับรษิทัผูข้ออนุญำตอนุญำต พรอ้มประทบัตรำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม ี(กรณีผูข้ออนุญำตมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน) ) 

- 

8) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

9) 
 

เอกสำรประกอบกำรเสนอขำย 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เฉพำะหุน้กูท้ีเ่สนอขำยตอ่ผูล้งทนุในตำ่งประเทศ) 

- 

10) 

 

รำ่งขอ้ก ำหนดสทิธ ิ

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

12) 

 

หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบุคคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มค ำรบัรองกำรไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศที่
เกีย่วกบัขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และ

กำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่องผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบุคคล

ทีจ่ะขอควำมเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

14) 
 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูบ้รหิำรโครงกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

15) 

 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บหนี ้/ ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บ

หนีส้ ำรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

16) 

 

รำ่งสญัญำกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

17) 
 

หนงัสอืน ำเพือ่ขอยืน่ค ำขอ และใหผู้ท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั
ผูข้ออนุญำต เป็นผูล้งนำมในหนงัสอืดงักลำ่ว พรอ้มประทบัตรำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

18) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิหรอืส ำเนำหนงัสอืมอบอ ำนำจทีร่บัรอง
ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในแบบค ำขอนี้) 

- 

19) 
 

เอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำรขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่ม่
สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

20) 
 

หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ีอ่อกใหม่
ตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยหนังสอือนุญำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยให ้

เสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมต่ำมตำมโครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์(กรณีผูข้ออนุมัตโิครงกำรเป็นนติบิคุคลตำ่งประเทศ โดยจะมี

กำรเสนอขำยหุน้กูเ้ป็นสกลุเงนิบำท)) 

- 

21) 
 

หนงัสอือนุญำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ี่
ออกใหมต่ำมตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยหนังสอือนุญำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยให ้

เสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมต่ำมตำมโครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพย ์(กรณีเสนอขำยเป็นสกลุเงนิตรำตำ่งประเทศ)) 

- 

22) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตออกเสนอขำยหุน้กูเ้พือ่กำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์(หมำยเหต:ุ ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำน

กอ่นวนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตออกเสนอขำยหุน้กูเ้พือ่กำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(หมำยเหต:ุ ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2561 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  

 

3) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตออกเสนอขำยหุน้กูเ้พือ่กำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(หมำยเหต:ุ ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 

 พ.ศ. 2562 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562)  

 คำ่ธรรมเนยีม 70,000 บำท 

  

 

4) คำ่ธรรมเนยีมค ำขออนุญำตออกเสนอขำยหุน้กูเ้พือ่กำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

(หมำยเหต:ุ ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แต ่วนัที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2695 9999 ระหวำ่งเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

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

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 

1) คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู 

(หมำยเหต:ุ (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงำน 8703 / คูม่อื 9225 
 

 
11/07/2558 22:52 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

11/07/2558 22:52 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 18:35 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวญั คงสกลุ 



30/06/2558 17:54 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
17/06/2558 14:45 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไป

ตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 20:22 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวญั คงสกลุ 

21/05/2558 20:14 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้เพือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลง
สนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  
2)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ม. 36 แหง่ พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหมเ่พือ่กำรแปลง

สนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 75.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้เพือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์CD 12/04/2559 14:02 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 09/05/2559 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


