
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละศกุกู –    

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอทีย่ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้และศุกกู และร่ำงหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกวำ่ “แบบ filing”) 

ตอ้งเป็นผูท้ีข่ออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี้และศกุกูทีไ่ม่ไดร้ับยกเวน้กำรยืน่แบบ filing 

 

2. ใหผู้ท้ีย่ืน่แบบ filing จัดสง่แบบ filing เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้ พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมทีก่ ำหนด ผ่ำนระบบ            

Initial Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี้                  

และรำยงำนต่ำง ๆ ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน ก.ล.ต.  สรุปดังนี้ 

 

1) บันทกึขอ้มลูในระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี 

 

2) ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำรหลักฐำนดังนี้ 

 

(2.1) แบบ filing ทีย่ืน่เป็นแบบฟอรม์ตำมแต่ละประเภทตรำสำรและลักษณะกำรเสนอขำย* โดยหำกเสนอขำยเป็นรำยโครงกำร 

ใหย้ืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-PP-PRICING) /     

แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / 

แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) พรอ้มกับแบบ filing  ครัง้แรกดว้ย* 

 

(2.2) หัวขอ้รำยกำรตำมแบบใน (3.1) ครบถว้น 

 

(2.3) เอกสำรแนบทำ้ยแบบและเอกสำรทีอ่ำ้งองิตำมแบบถูกตอ้งครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรประกอบกำรยืน่แบบ filing ตำม    

ทีก่ ำหนด 

 

3) ในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

(3.1) กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่แบบ filing ช ำระคำ่ธรรมเนียมโดยสง่ email หลักฐำนกำรจ่ำยเงนิใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต.  

 

(3.2) กรณีเอกสำรไมค่รบถว้น ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

หำกแบบ filing หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ แบบ filing ไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทรำบทำง

จดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์หำกผูย้ืน่แบบ filing ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะคนืแบบ filing และเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing         

 

หมำยเหต ุ* ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบับทีย่ืน่มำเพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้นัน้ เป็นแบบ filing ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้นครัง้หลังสดุ 

ซึง่ไดม้กีำรเพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกับกำรเสนอขำยถูกตอ้งครบถว้น หรอืไดย้ืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-PO-PRICING) 

/ แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่2 : แบบ 69-FD-PRICING) /            

แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่2 : แบบ 69-PP-

PRICING-SUKUK) แลว้ ใหถ้อืวำ่แบบ filing ฉบับดังกล่ำวเป็นแบบ filing ทีย่ืน่เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้และเริม่นับระยะเวลำ   

กำรมผีลใชบั้งคับ รวมทัง้เป็นกำรยืน่เพือ่ใหม้ผีลใชบั้งคับดว้ย โดยไมต่อ้งมกีำรยืน่แบบ filing ฉบับใหมต่อ่ส ำนักงำน ก.ล.ต.  
 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ IPOS ตำมวธิทีีก่ ำหนดใน

คูม่อื และสง่ขอ้มูลผ่ำนระบบ IPOS/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำง

ออนไลน ์โทรศัพท ์1207 กด 3 / อเีมล : helpdesk@sec.or.th   

(หมำยเหต:ุ -)   

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรจัดสง่ตลอด   

24 ชั่วโมง (หมำยเหต:ุ พจิำรณำในวันและเวลำท ำกำร 

08.30 – 16.30 น.) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

• ผูท้ีจ่ะเสนอขำย และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) (ถำ้ม)ี       

ยืน่แบบ filing ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด และน ำสง่แบบ filing    

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมทีก่ ำหนด  

• กรณีด ำเนนิกำร Upload แบบ filing ในระบบ IPOS และสง่

เอกสำรครบถว้นตำมรำยกำรเอกสำรประกอบกำรยืน่แบบ filing 

ตำมทีก่ ำหนดแลว้ ใหช้ ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีก่ ำหนด 

(หมำยเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

• กรณีเอกสำรไมค่รบ ส ำนักงำน ก.ล.ต. แจง้เอกสำรทีข่ำดและ

ก ำหนดระยะเวลำเพือ่น ำสง่เอกสำรดังกล่ำว 

- ผูย้ืน่แบบ filing และ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) /หรอื 

ตัวกลำง ยืน่เอกสำรหลักฐำนทีข่ำดตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ก ำหนด 

- ใหช้ ำระคำ่ธรรมเนียมตำมอัตรำทีก่ ำหนด เมือ่ยืน่เอกสำร

หลักฐำนครบถว้นถูกตอ้ง 

- ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะเปิดเผยขอ้มลูบน website ของส ำนักงำน 

ก.ล.ต.  

(หมำยเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

กฎหมำยจดัต ัง้หนว่ยงำน 

หมำยเหต ุ(• กรณีเป็นหน่วยงำนภำครัฐ) 

- 

 

2) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละศุกกูและรำ่ง

หนงัสอืชีช้วนตำมแตล่ะประเภทตรำสำรและลกัษณะกำรเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(• ยืน่แบบ filing และร่ำงหนังสอืชีช้วนรวมเป็นเอกสำร      

ชดุเดยีวกัน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

3) หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

หมำยเหต ุ(• กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในแบบ filing หรอืเอกสำร

ประกอบกำรยืน่แบบ filing นี้) 

- 

4) มตคิณะกรรมกำร / ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ ี่

จะเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่แบบ filing เป็นนติบิคุคลไทย 

• หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิ  

และยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) มตผิูถ้อืหนว่ยทรสัตท์ีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ ีจ่ะเสนอขำย และ

หนงัสอืรบัรองมตผิูถ้อืหนว่ยทรสัตจ์ำกทรสัต ี 

(กรณีทีม่กีำรขอมตจิำกผูถ้อืหนว่ยทรสัต ์เนือ่งดว้ยโครงกำรไมไ่ด้

ระบถุงึกำรออกตรำสำรหนีไ้ว ้หรอืเป็นกำรกูย้มืโดยกำรออก     

ตรำสำรหนีท้ ีท่ ำใหอ้ตัรำสว่นกูย้มืเกนิจำกอตัรำทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร)  

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่แบบ filing เป็นกองทรัสต ์

• หำกมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิและ

ยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

6) หนงัสอืทีผู่ม้อี ำนำจส ัง่กำรของหนว่ยงำนอนุมตั/ิอนุญำตให้

หนว่ยงำนภำครฐัออกตรำสำรหนีไ้ด ้ 

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่แบบ filing เป็นหน่วยงำนภำครัฐไทย 

• หำกค ำสัง่อนุมัต/ิอนุญำตมอีำยเุกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรม ี      

ผลบังคับใชข้องมต ิและยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

7) หลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีก้ระท ำได้

โดยชอบตำมกฎหมำยและกฎเกณฑข์องตำ่งประเทศทีใ่ชบ้งัคบั

กบักจิกำรดงักลำ่ว 

หมำยเหต ุ(• กรณีผูย้ืน่แบบ filing เป็นกจิกำรตำ่งประเทศ) 

- 

8) หนงัสอืรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและเอกสำรทีผู่แ้ปลรบัรอง

วำ่ถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลและเอกสำรตน้ฉบบั ซึง่ลงนำมโดย         

ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัผูแ้ปล พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(• กรณีขอ้มลูหรอืเอกสำรทีย่ืน่แปลมำจำกขอ้มลูหรอืเอกสำร

ทีเ่ป็นภำษำอืน่) 

- 

9) สญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน (ถำ้ม)ี         

หมำยเหต ุ- 

- 

10) หนงัสอืรบัรองวำ่ไดจ้ดัใหม้ขีอ้ก ำหนดสทิธขิองหุน้กูท้ ีม่ ี

ควำมชดัเจนและไมม่ขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นกำรเอำเปรยีบคูส่ญัญำ 

อยำ่งไมเ่ป็นธรรม (ถำ้ม)ี         

หมำยเหต ุ(• กรณีเสนอขำยหุน้กูต้อ่ผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ                              

ผูล้งทนุรำยใหญห่รอืผูล้งทนุท่ัวไป) 

- 

11) หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(• กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

12) หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบคุคล

ทีผู่ย้ ืน่ค ำขอเสนอขำยหุน้กูย้ ืน่ขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้อื

หุน้กู ้ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(• กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

13) เอกสำรแนบทำ้ยแบบ filing 

หมำยเหต ุ(• ใหย้ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ ดังนี้ 

- ร่ำงขอ้ก ำหนดสทิธ ิ(กรณีพันธบัตรหรอืหุน้กู)้ 

- ร่ำงสัญญำแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี 

- รำยละเอยีดเกีย่วกับกรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิท 

แลว้แตก่รณี (กรณี Public Offering - PO) 

- รำยละเอยีดเกีย่วกับกรรมกำรของบรษัิทย่อย (กรณี Public Offering - PO) 

- งบกำรเงนิประจ ำงวดปีบัญชลี่ำสดุ และงบกำรเงนิงวดไตรมำสลำ่สดุ 

- รำยงำนกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื (ถำ้ม)ี 

- ขอ้มลูผูค้ ้ำประกัน/ สัญญำหลักประกัน  (ถำ้ม)ี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- เอกสำรอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับแบบ filing (ถำ้ม)ี) 

14) เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมแบบ filing (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั 

หมำยเหต ุ(• กรณีเสนอขำยตรำสำรหนี้สกลุเงนิบำทของกจิกำร

ตำ่งประเทศ) 

- 

16) หนงัสอืรบัรองกำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั  

(Notary Public) 

หมำยเหต ุ(• กรณีทีผู่ย้ืน่แบบ filing เป็นกจิกำรตำมกฎหมำย

ตำ่งประเทศ) 

- 

17) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ที่

จ ำหน่ำยตรำสำรหนี/้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

18) หนงัสอือนุญำตจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทยใหส้ำมำรถใชเ้งนิ

สกุลตำ่งประเทศหรอืทองค ำเป็นปจัจยัอำ้งองิ ทีล่งนำมรบัรอง   

โดยผูท้ ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั และประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(• กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง โดยทีผู่ย้ืน่ขอค ำไมใ่ช่

ธนำคำรพำณิชย)์ 

- 

19) หนงัสอืแสดงกำรยอมรบัเป็นนำยทะเบยีน(•กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจ่ัด

ใหม้นีำยทะเบยีนตรำสำร) 

- 

20) หนงัสอืรบัทรำบขอ้จ ำกดักำรโอนของนำยทะเบยีน(•กรณีเสนอขำย
หุน้กูท้ีจ่ัดใหม้นีำยทะเบยีนตรำสำร) 

- 

21) หนงัสอืรบัรองคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ค ำขอ (• กรณีทีย่ืน่แบบ 69-

pricing) 

- 

22) 

 
เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา  (ถา้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

กรณีเสนอขำยศุกกู ตอ้งมเีอกสำรและหลักฐำนประกอบเพิม่เตมิ ดังนี้ 

1) รำ่งสญัญำกอ่ต ัง้ทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 

- 

2) รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของ 

ผูร้ะดมทนุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรของบรษิทัยอ่ยของผูร้ะดมทนุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

กรณียืน่แบบ filing โดยกองทรัสต ์

1) รำ่งสญัญำกอ่ต ัง้ทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 

- 

2) รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุของ 

ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

หมำยเหต ุ- 

- 

3) สรปุรำยงำนกำรประเมนิมลูคำ่ทรพัยส์นิ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

  



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะส ัน้ (ไมร่วมกำรออกเสนอขำยหุน้กูห้รอื

ตรำสำรตำมลกัษณะทีร่ะบใุนขอ้ 3) 

 

- กำรเสนอขำยในลักษณะรำยครัง้ 

 

  •  เสนอขำยเฉพำะต่อผูล้งทนุสถำบัน 

 

  •  เสนอขำยต่อผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษหรอืผูล้งทนุรำยใหญ ่หรอืเสนอ

ขำยต่อผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ ผูล้งทนุรำยใหญแ่ละผูล้งทนุสถำบัน 

แลว้แตก่รณี 

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (fast track)  

 

 

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (normal track)  

 

 

 

-  กำรเสนอขำยในลักษณะโครงกำร 

 

  •  เสนอขำยเฉพำะต่อผูล้งทนุสถำบัน 

 

  •  เสนอขำยต่อผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษหรอืผูล้งทนุรำยใหญ ่หรอืเสนอ

ขำยต่อผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ ผูล้งทนุรำยใหญแ่ละผูล้งทนุสถำบัน 

แลว้แตก่รณี  

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (fast track) 

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (normal track)  

(หมำยเหต:ุ -)  

 

  

 

 

 

 

 20,000 บำท/ รุ่น 

 

 30,000 บำท/ รุ่น 

 

 

 

0.005% ของมูลคำ่เสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 100,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 30,000 บำท) 

 

0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 200,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 

 

 

 

100,000 บำท ต่อโครงกำร 

 

150,000 บำท ต่อโครงกำร 

 

 

 

200,000 บำท ต่อโครงกำร 

 

400,000 บำท ต่อโครงกำร                                                                                     

2) เสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะยำว (ไมร่วมกำรออกเสนอขำยหุน้กูห้รอื

ตรำสำรตำมลกัษณะทีร่ะบใุนขอ้ 3) 

 

  •  เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบัน ผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ หรอื 

ผูล้งทนุรำยใหญ ่ประเภทใดประเภทหนึง่ หรอืหลำยประเภทรวมกัน 

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (fast track)  

 

 

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป (normal track) 

 

(หมำยเหต:ุ -) 

 

 

 

 

50,000 บำท ตอ่รุ่น 

 

 

0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 500,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 

 

0.02% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 1,000,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

3) เสนอขำยหุน้กูท้ ีม่อีนุพนัธแ์ฝง ตรำสำรดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็น

เงนิกองทุนของธนำคำรพำณิชยห์รอืบรษิทัประกนัภยั และหุน้กู ้

ตำมโครงกำรแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

 

- กำรเสนอขำยในลักษณะรำยครัง้ 

 

  •  เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบัน ผูล้งทนุรำยใหญพ่เิศษ หรอื 

ผูล้งทนุรำยใหญ ่ประเภทใดประเภทหนึง่ หรอืหลำยประเภทรวมกัน  

 

  •  เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรท่ัวไป 

 

 

 

- กำรเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงซึง่ออกโดยสถำบันกำรเงนิในลักษณะ

โครงกำรทีไ่ดย้ืน่แบบ 69-SN (สว่นที ่1 : แบบ 69-SN-1) 

(หมำยเหต:ุ -) 

 

- กำรเสนอขำยหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงซึง่ออกโดยสถำบันกำรเงนิในลักษณะ

โครงกำรทีไ่ดย้ืน่แบบ 69-SN กรณีแกไ้ขขอ้มลูโครงกำรทีไ่ดย้ืน่ไว ้(สว่น

ที ่2 : แบบ 69-SN-2) 

(หมำยเหต:ุ -) 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 บำท ตอ่รุ่น 

 

 

0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 500,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 

 

0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 500,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 

 

0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ตอ่รุ่น) 

แตไ่มเ่กนิ 500,000 บำท  

(กรณีเพิม่วงเงนิซึง่กำรยืน่แบบ 69-

SN-1 ช ำระไมถ่งึ 500,000 บำท) 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

อเีมล ์complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( 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 

(หมำยเหต:ุ (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 

1) คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู 

(หมำยเหต:ุ (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  
 



หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้และศุกกู – เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 

 

3)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วกับกำรออกและเสนอขำยศุกกูและกำรเปิดเผยขอ้มลู 

 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1 วัน  
 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


