
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนมุตัโิครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1) หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูม้สีทิธเิสนอโครงกำรทีย่ืน่ค ำขออนุมัตโิครงกำรตอ้งมลีักษณะดงัตอ่ไปนี้ 

 

1.1) กจิกำรตำมกฎหมำยไทย ไดแ้ก ่สถำบนักำรเงนิ บรษัิทหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์นติิ

บคุคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ บรษัิทจ ำกัดหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดัทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

 

1.2) กจิกำรตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ ไดแ้ก ่หน่วยงำนหรอืองคก์ำรของรัฐบำลตำ่งประเทศ นติบิคุคลตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 

 

2) หลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำ 

 

2.1) ในกรณีทีน่ติบิคุคลเฉพำะกจิประสงคจ์ะขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูต้ำมโครงกำรตอ่ 

ผูล้งทนุในประเทศในกรณีทัว่ไปและผูม้สีทิธเิสนอโครงกำรเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยไทย กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจ

ควบคมุของผูม้สีทิธเิสนอโครงกำรตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

2.2) โครงกำรตอ้งมกีำรระบแุผนกำรเสนอขำยหุน้กูไ้วอ้ยำ่งชดัเจน รวมทัง้ระบชุือ่และ 

ทีอ่ยูข่องผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บหนี ้และผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บหนีส้ ำรอง (ถำ้ม)ี 

 

2.3) สนิทรัพยท์ีจ่ะโอนไปยังนติบิคุคลเฉพำะกจิจะตอ้งเป็นสทิธเิรยีกรอ้งทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

2.4) มกีำรก ำหนดแนวทำงและวธิกีำรลงทนุหรอืกำรหำผลประโยชนจ์ำกกระแสรำยรับจำก 

สนิทรัพยไ์วอ้ย่ำงชดัเจน และเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

2.5) มรีำยละเอยีดเรือ่งเกีย่วกับกำรจัดสรรกระแสรำยรับที ่คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงกำร กำรโอนสนิทรัพยแ์ละผลประโยชน์

คงเหลอืกลบัคนืใหผู้ม้สีทิธเิสนอโครงกำร ตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นกำรอนุมัตโิครงกำรมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์วำ่ดว้ยหลักเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีำรในกำรอนุมัตโิครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ซึง่ผูย้ืน่ขออนุมัตโิครงกำร

ตอ้งปฎบิตัใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดงักลำ่วดว้ย 

 

3) วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ใหผู้ม้สีทิธเิสนอโครงกำรยืน่แบบค ำขออนุมัตโิครงกำรซึง่เป็นค ำขอเดยีวกับค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้

แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยต์ำมโครงกำรดงักลำ่ว พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตำมทีก่ ำหนด โดยจะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอในรูปแบบ

ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่ hard copy ดงันี้ 

 

 

3.1) บนัทกึขอ้มลูในค ำขอทีจ่ัดไวใ้นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และสง่แบบค ำขอผ่ำนระบบ IPOS ขำ้งตน้ 

3.2) พมิพแ์บบค ำขอจำกระบบ IPOS (เลอืกหัวขอ้ พมิพแ์บบ ซึง่จะปรำกฎ barcode ในแบบค ำขอดว้ย) และลงนำมรับรองควำม

ถกูตอ้งของขอ้มลูโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพัน พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

3.3) สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้คำ่ธรรมเนยีม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดตรำสำรหนีท้ีจ่ะเสนอ

ขำย 

3.4) พมิพใ์บแจง้คำ่ธรรมเนยีมจำกระบบ IPOS และน ำสง่ส ำนักงำนพรอ้มแบบค ำขอ 

 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรพจิำรณำและแจง้ผลกำรพจิำรณำนับแตว่นัทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรถูกตอ้ง

ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

 

หมำยเหต ุ*กรณีทีเ่อกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขออนุมัตโิครงกำร เป็นเอกสำรชดุเดยีวกับเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ



อนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้ใหย้ืน่เอกสำรดงักลำ่วมำเพยีงชดุเดยีว 

**กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอ

และผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ

ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำ

ขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี ้ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน 

หำกเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำ

ขอ 

*** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง 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

หลกัฐำนตำมวธิทีีก่ ำหนด • ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ ช ำระคำ่ธรรมเนยีมเมือ่

ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้ง • ส ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 
• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชดัเจนของขอ้มลู ที่

จะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต • ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไม่
ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสยัในประเด็นทีก่ระทบตอ่กำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดงักลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่
ครบถว้นเพยีงพอตอ่กำรพจิำรณำ • ผูข้ออนุญำตชีแ้จงตอ่

ส ำนักงำน ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ พรอ้มทัง้เอกสำร

หลกัฐำนทีถู่กตอ้งและครบถว้นตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนด
ตำมมำตรำ 10 แหง่ พ.ร.ก. นติบิคุคลเฉพำะกจิ เพือ่กำรแปลง

สนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(หมำยเหต:ุ ( 1. ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ พรอ้มทัง้เอกสำร
หลกัฐำนทีถู่กตอ้งและครบถว้นตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนด
ตำมมำตรำ 10 แหง่ พ.ร.ก. นติบิคุคลเฉพำะกจิ เพือ่กำรแปลง
สนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์2. หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูข้อ
อนุญำตเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 

to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร 
))  

69 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

3) 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 ำนำจลงนำม
ผกูพัน พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 

 

แบบค ำขออนุมตัโิครงกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS) 

- 

3) 
 

มตคิณะกรรมกำร / มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำร
หนีท้ ีจ่ะเสนอขำยทีล่งนำมรบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั

บรษิทัพรอ้มประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้ี
หนงัสอืยนืยนักำรมผีลบงัคบัใชข้องมต ิและยงัมวีงเงนิทีไ่ดร้บั

อนุมตัคิงเหลอืเพยีงพอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยมตคิณะกรรมกำร / มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิห ้
ออกตรำสำรหนี้ทีจ่ะเสนอขำยทีล่งนำมรับรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำม

ผกูพันบรษัิทพรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้ี

หนังสอืยนืยันกำรมผีลบงัคับใชข้องมต ิและยังมวีงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัติ
คงเหลอืเพยีงพอ ) 

- 

4) 
 

สญัญำใหบุ้คคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำนทีม่กีำรลง
นำมรบัรองโดยผูท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนัพรอ้มประทบัตรำบรษิทั 

(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยสญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำร
บรหิำรงำนทีม่กีำรลงนำมรับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพันพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี (กรณีทีใ่หบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำร

บรหิำรงำน) ) 

- 

5) 

 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบ

กำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตรมำส
สดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำม

รบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของผูอ้อกหุน้กู ้พรอ้ม

ประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยรำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบ

กำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบัญชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตร

มำสสดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำมรับรอง
โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูอ้อกหุน้กู ้พรอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้

ม)ี (ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ) 
( หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูมำ

พรอ้มกบัแบบค ำขอนีแ้ลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ้ำอกี )) 

- 

6) 
 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบ
กำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตรมำส

สดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำม
รบัรองโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนัของผูข้ออนุมตัโิครงกำร พรอ้ม

ประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยรำยงำนกำรสอบบัญชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบ
กำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบัญชลีำ่สดุและงบกำรเงนิไตร

มำสสดุทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ทีม่กีำรลงนำมรับรอง
โดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้ออนุมัตโิครงกำร พรอ้มประทับตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี (ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ) 
( หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูมำ

พรอ้มกบัแบบค ำขอนีแ้ลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ้ำอกี )) 

7) 
 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

เอกสำรประกอบกำรเสนอขำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะหุน้กูท้ีเ่สนอขำยตอ่ผูล้งทนุในตำ่งประเทศ) 

- 

9) 
 

รำ่งขอ้ก ำหนดสทิธ ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบุคคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
พรอ้มค ำรบัรองกำรไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศที่

เกีย่วกบัขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และ

กำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่องผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบุคคล

ทีจ่ะขอควำมเห็นชอบเป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูบ้รหิำรโครงกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

14) 
 

รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บหนี ้/ ผูใ้หบ้รกิำรเรยีกเก็บ
หนีส้ ำรอง (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) 
 

รำ่งสญัญำกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

หนงัสอืน ำแจง้กำรยืน่ค ำขอ และใหผู้ท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนั

บรษิทัผูข้ออนุญำต เป็นผูล้งนำมในหนงัสอืดงักลำ่ว พรอ้ม
ประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

17) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิหรอืภำพถำ่ยหนงัสอืมอบอ ำนำจที่
รบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ (ใน

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในแบบค ำขอนี)้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

18) 
 

เอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำรขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่ม่
สำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) 
 

หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ีอ่อกใหม่
ตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์ทีล่งนำมรบัรองโดยผู ้

ทีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัและประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี (กรณี
ทีผู่ย้ ืน่ค ำขออนุมตัโิครงกำรเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 

และจะเสนอขำยเป็นสกลุเงนิบำท) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ภำพถำ่ยหนังสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัใหเ้สนอขำย
หุน้กูท้ีอ่อกใหมต่ำมโครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ทีล่งนำม

รับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผกูพันบรษัิทและประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี 
(กรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขออนุมัตโิครงกำรเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 

และจะเสนอขำยเป็นสกลุเงนิบำท) (ฉบับจรงิ 1 ฉบับ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอือนุญำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ ี่
ออกใหมต่ำมตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์ทีล่งนำม

รบัรองโดยผูท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ

บรษิทั (ถำ้ม)ี (กรณีเสนอขำยเป็นสกลุเงนิตรำตำ่งประเทศ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

21) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

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 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

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 ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์1207 หรอื 0 2695 9999 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) หมำยเลข 1207 ระหวำ่งเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงำน 12571 / คูม่อื 17895 
 

17/08/2558 09:42 น.เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
17/08/2558 09:42 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 

07/08/2558 09:45 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)ศวิะกร กรรณสตู 
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ชือ่กระบวนงำน: ค ำขออนุมัตโิครงกำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชก ำหนดนติบิคุคลเฉพำะกจิเพือ่กำรแปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2540  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยหลักเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีำรในกำรอนุมัตโิครงกำร
แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 75.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
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