
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกเสนอขาย warrant  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอซึง่ตอ้งเป็นผูเ้ร ิม่จัดตัง้บรษัิทมหำชน หรอืบรษัิทมหำชน 

หรอืนติบิคุคลตำมกฎหมำยเฉพำะทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

 

2. บรษัิททีจ่ะเสนอขำย warrant ตอ้งมคีุณสมบัตคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดโดยสรุป ดังนี้ 

2.1 คณุสมบัตคิรบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต 

ใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่ในสว่นทีใ่ชบั้งคับกับกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชน 

2.2 ไดด้ ำเนนิกำรใหม้มีำตรกำรเพือ่คุม้ครองและรักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษัิททีจ่ะไดร้ับผลกระทบจำกกำรเสนอขำย 

ใบส ำคัญแสดงสทิธแิละหุน้รองรับของบรษัิท (dilution effect) อยำ่งเพยีงพอ 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำย warrant ต่อประชำชนท่ัวไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศ 

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม ่

และหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

 

3. ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

เอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

 

หมำยเหต ุ

 

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำน 

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่ค ำขอทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำย 

ใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น ผูม้ำยื่นค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงวำ่ 

เป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

 

** ในกรณีทีบ่รษัิทยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำน 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต มำพรอ้มกับหรอื 

ในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะที่มขีอ้มูลเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้ 

 

*** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำน ก.ล.ต.333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร 

กทม 02-695-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ ( -เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร -

วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

(FA)ยืน่แบบค ำขออนุญำต(แบบ 35-
w)พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

2.กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 
โดยใหน้ ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำนซึง่ส ำนัก

งำนจะมหีนังสอืรับแบบ 35-w 

เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ฝ่ำยจดทะเบยีนหลักทรั

พย-์ตรำสำรทนุ (CE) 

 

2) การพจิารณา 
เมือ่ไดร้ับค ำขออนุญำตแลว้ 

ส ำนักงำนจะพจิำรณำถงึควำมถกูตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ 

โดยด ำเนนิกำร ดังนี้ •ศกึษำรวบรวมประเด็น 
•ตรวจกระดำษท ำกำรผูส้อบบัญช ีและ FA 

•พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษัิทและเยีย่มชมกจิกำร(ถำ้ม)ี 
•มหีนังสอืใหบ้รษัิทและ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี • 

บรษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร 
(ถำ้ม)ี • 

ส ำนักงำนแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตเพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงขอ้สงัเก
ตนัน้ •ผูย้ืน่ค ำขอชีแ้จงส ำนักงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

119 วัน ฝ่ำยจดทะเบยีนหลักทรั
พย-์ตรำสำรทนุ (CE) 

 

3) การพจิารณา 
•เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนขอ้เ

ท็จจรงิ 
ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ35แหง่ 
พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ 

(หมายเหต:ุ 
(เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวังส ำนักงำนอำจ

น ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้นกำรออกเสนอ

ขำยหลักทรัพย ์(IPO Steering) 
เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดังกลำ่ว 

ภำยหลังกำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 
หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีุณสมบัตไิมเ่ป็น

ไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right to 

be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

35 วัน ฝ่ำยจดทะเบยีนหลักทรั
พย-์ตรำสำรทนุ (CE) 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ฝ่ำยจดทะเบยีนหลักทรั
พย-์ตรำสำรทนุ (CE) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ 35-w 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

Checklist การปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารออกเสนอขาย 
warrant ตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

รา่งขอ้ก าหนดสทิธ ิwarrant 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบั warrant 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองคณุสมบตัจิากกรรมการอสิระ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

เอกสารยนืยนัวา่จ านวนหุน้รองรบัwarrant 

ทีข่ออนุญาตเสนอขายคร ัง้นีเ้มือ่รวมกบัจ านวนหุน้ทีบ่รษิทัจดัไวเ้พื่
อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ในคร ัง้

อืน่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หม

ดของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขอ 
อนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำต 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
ค ำขอ ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็น 

อยำ่งเดยีวกันแลว้)) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

8) 
 

หนงัสอืรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((ส ำเนำหนังสอืรับรองของบรษัิทและบรษัิทย่อยทีอ่อกมำไม่เกนิ 3 

เดอืน) (ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ 

ค ำขออนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขอ 

กระทรวงพำณชิย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

อนุญำตและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำน 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญ 

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำน 
ประกอบค ำขอ ใหถ้อืว่ำผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็น 

อยำ่งเดยีวกันแลว้) 

9) 
 

ขอ้บงัคบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ส ำเนำขอ้บังคับของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย)(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเส

นอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำ 
ใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำม

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำต 
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอได ้

แนบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้)) 

กระทรวงพำณชิย ์

10) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค าขอทีจ่ะออกเสนอขาย warrant 

โดยมรีายละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเส

นอขายหลกัทรพัย ์(กรณียืน่แบบ filing 
พรอ้มค าขออนุญาตผูย้ ืน่ค าขอจะไมย่ืน่เอกสารนีก็้ได)้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
((ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขอ 
อนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำต 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ค ำขอ ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็น 
อยำ่งเดยีวกันแลว้)) 

- 

11) 

 

เอกสารซึง่ระบเุกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูม้อี านาจควบคมุในเรือ่ง ชือ่และสกลุ 
(หากมกีารเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบชุือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย) 

เลขทีป่ระจ าตวัประชาชนและการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขอ 
อนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำต 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ
ทีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ค ำขอ ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่ง 
เดยีวกันแลว้) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

12) 
 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัร
องความถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขอ 
อนุญำต มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำต 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิี ่

จะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มูลเป็นอยำ่งเดยีวกัน 
แลว้) 

- 

13) 
 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อก warrant 
ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

14) 
 

สญัญาใหบ้คุคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดในการบรหิารงาน 
ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

15) 

 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการบรษิทัมกีารมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอื 

บคุคลอืน่ท าหนา้ทีแ่ทนซึง่บุคคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรอง
ความถูกตอ้ง (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อก
ใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืว่ำ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 
 

16) 

 

หนงัสอือนุญาตใหเ้พิม่ทุนจากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล (lead 

regulator) (กรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต)(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

17) 
 

รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบบัลา่สุด 
ซึง่รวมถงึรายงานเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในดว้ย (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

19) 
 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อก
ใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืว่ำ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

20) 

 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอ 

เหมาะสมของระบบควบคมุภายในของผูข้ออนุญาตและบรษิทัยอ่ย

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

21) 
 

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของระบบงานส าคญั
ลา่สุด และรายงานการตดิตามผลการตรวจสอบ 

และแผนตรวจสอบระบบควบคมุภายใน (ถา้ม)ี 

พรอ้มตารางอ านาจอนุมตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

22) 
 

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัความบกพรอ่งของระบบควบคมุ
ภายในทางบญัชทีีส่ าคญัฉบบัลา่สุด 

ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

 

 
 

 
 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

23) 
 

Checklist แนวทางการตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) 
ของทีป่รกึษาทางการเงนิในการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อก

ใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืว่ำ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

24) 

 

Checklist 

แสดงวา่ผูข้ออนุญาตมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑอ์นุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

25) 

 

รายงาน/ความเห็นผูเ้ชีย่วชาญ 

ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

26) 
 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ ารอบปีบญัชลีา่สุด 
และงบการเงนิไตรมาสลา่สุดของบรษิทั และในกรณีทีเ่ป็นบรษิทั 

Holding ใหน้ าสง่ 

(1)งบการเงนิประจ ารอบปีบญัชลีา่สุดของบรษิทัทีป่ระกอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

27) 

 

เอกสารหรอืกระดาษท าการประกอบการท างบเสมอืนกรณีทีง่บการ

เงนิของผูย้ ืน่ค าขอไมส่ะทอ้นผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของกจิการ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

28) 

 

แผนฟ้ืนฟูกจิการ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

29) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

30) 
 

อืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

31) 
 

เอกสารทีแ่สดงวา่ มรีายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารในระบบขอ้มลู 
รายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

32) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่ ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิมปีระสบการณ์ 

ในการท างานทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การด าเนนิกจิการของ 

ผูข้ออนุญาต และระยะเวลาการท างานดงักลา่วเป็นไปตามที ่
ประกาศก าหนดในกรณีทีบุ่คคลดงักลา่วไมม่ปีระสบการณ์ในการ

ท างานดา้นบญัชหีรอืการเงนิตามทีก่ าหนดในประกาศ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

33) 

 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบั

ผดิชอบภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์
(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

34) 

 

หนงัสอืรบัรองจากกรรมการและผูบ้รหิาร 

เกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบการรายงาน 

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
ตามมาตรา 59  (กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

35) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการอสิระวา่ มคีวามเขา้ใจในบทบาท 

หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 
(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้)) 

- 

36) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 

มคีวามเขา้ใจในบทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของการเป็น 
กรรมการตรวจสอบของบรษิทั และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็น 

อสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของผูข้ออนุญาต  

(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

37) 
 

หนงัสอืของผูข้ออนุญาตทีใ่หค้วามยนิยอมแกผู่ส้อบบญัชใีนการแ
จง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูข้ออนุญาตซึง่ผูส้อบบญัชไีดจ้ากการปฏบิตัหิ

นา้ทีใ่หแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิ 

(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร
หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

38) 
 

รายงานสรปุขอ้มลูและประเด็นซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจาก 
ผูส้อบบญัช ีและการด าเนนิการของทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ในประเด็นดงักลา่ว (กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

39) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดใน 

สายงานบญัชแีละการเงนิวา่ มคีณุสมบตัเิป็นไปตามที ่
ประกาศก าหนด 

(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

40) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงใน 

การควบคมุดูแลการท าบญัชวีา่ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศ 
ก าหนด (กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 

แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 
มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 

ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

- 

41) 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ทีค่
ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัสูตรอบรมผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมา

ยใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ และผูท้ ีไ่ดร้บั 
มอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัช ี

ซึง่ผูข้ออนุญาตจดัขึน้เองมเีนือ้หาและจ านวนช ัว่โมงเป็นไปตามที่
ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน (ถา้ม)ี 

(กรณีผูข้ออนุญาตไมเ่คยเสนอขายหุน้ PO) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีทีย่ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละเอกสำรหลักฐำน

ประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ย 
แบบค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมแ่ละวธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต 

มำพรอ้มกับหรอืในชว่งเวลำใกลเ้คยีงกับกำรยืน่ค ำขออนุญำตและเอกสำร

หลักฐำนประกอบค ำขอตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ดว้ยแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้รองรับ และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ ใหถ้อืวำ่ 
ผูย้ืน่ค ำขอไดแ้นบเอกสำรเฉพำะทีม่ขีอ้มลูเป็นอยำ่งเดยีวกันแลว้) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม(่warr

ant) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ.วภิำวด ีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์: 1207 

หรอื 02-695-9999 email:complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

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

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

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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 ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8169 / คูม่อื 8632 

15/07/2558 13:11 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 13:11 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:21 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

30/06/2558 19:13 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
19/06/2558 14:54 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

17/06/2558 15:11 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดมแกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุ 
เมือ่วันที ่17 ม.ิย. 58 

22/05/2558 18:12 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

22/05/2558 17:52 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
 
 



 

ชือ่กระบวนงำน: กำรออกเสนอขำย warrant  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 34/2551  เรือ่ง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส ำคัญแ
สดงสทิธ ิลงวันที ่15 ธันวำคม พ.ศ. 2551  

  

2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: มำตรำ 36 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ประกอบกับขอ้ 7 แหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 34/2551 เรือ่ง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ทีอ่อกใหมแ่ละหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส ำคัญแสด

งสทิธ ิลงวันที ่15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 165.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรออกเสนอขำย warrant 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


