
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละศกุกู –             

เพือ่เผยแพรแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ัง้หลงัสดุ (ขอนบั 1 cooling off period) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอเริม่ตน้นับระยะเวลาการมผีลใชบั้งคับของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และศกุกู        

และร่างหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกวา่ “แบบ filing”) อาจยืน่แบบ filing พรอ้มทัง้ขอเริม่ตน้นับระยะเวลาดังกล่าว หากเขา้เงือ่นไขดังนี้ 

 

แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลาฯ เป็นแบบฟอรม์ตามแตล่ะประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขายทีผ่า่นการยืน่

แบบ filing เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ (ตามคูม่อื filing เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้) แลว้* 

 

2. กรณีเอกสารไมค่รบถว้น ผูร้ับแบบ filing ด าเนนิการดังนี้ 

 

หากแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่แบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทราบทาง

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์หากผูย้ืน่แบบ filing ไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขา้งตน้ 

ส านักงาน ก.ล.ต. จะคนืแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบทีย่ืน่เพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลาฯ นัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing 

 

3. ทัง้นี้ ภายหลังจากทีส่ านักงาน ก.ล.ต. แจง้นับหนึง่เพือ่ใหเ้ผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุทางจดหมาย

อเิล็กทรอนกิสแ์ลว้  หากผูย้ืน่แบบ filing มขีอ้มลูทีป่ระสงคท์ีจ่ะเผยแพร่เพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ป็นปัจจุบัน ผูย้ืน่แบบ filing สามารถ

แกไ้ขเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เผยแพร่ขอ้มลูในแบบ filing ผา่นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) ได ้อยา่งไรก็ด ี   

หากส านักงาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ตามมาตรา 73 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ หรอืผูย้ืน่แบบ filing ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิ          

แบบ filing ซึง่มผีลกระทบต่อประโยชนข์อง ผูล้งทนุ ตามมาตรา 74 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ การนับระยะเวลาตามหนังสอื      

นับหนึง่ จะหยดุลงตามมาตรา 75 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

 

หมายเหต ุ* ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบับทีย่ืน่มาเพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้ เป็นแบบ filing ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้นครัง้หลังสดุ 

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 ใหถ้อืวา่แบบ filing ฉบับดังกลา่วเป็น

แบบ filing ทีข่อใชเ้ผยแพร่เพือ่เริม่นับระยะเวลาการมผีลใชบั้งคับครัง้นี้ดว้ย โดยไมต่อ้งมกีารยืน่แบบ filing ฉบับใหมต่่อ

ส านักงาน ก.ล.ต.  

 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ IPOS ตามวธิทีีก่ าหนดใน

คูม่อื และสง่ขอ้มูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซตแ์ละชอ่งทาง

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

(หมายเหต:ุ -)   

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารจัดสง่ตลอด   

24 ชั่วโมง (หมายเหต:ุ พจิารณาในวันและเวลาท าการ 

08.30 – 16.30 น.) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

• ผูท้ีจ่ะเสนอขาย และทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) (ถา้ม)ี       

ยืน่แบบ filing พรอ้มเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

• ใหผู้ย้ืน่แบบ filing สง่แบบ filing ในรูปขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส์

ผา่นระบบ IPOS ของส านักงาน ก.ล.ต. ดว้ย 

(หมายเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

• กรณีเอกสารครบ ส านักงาน ก.ล.ต. จะใหเ้ปิดเผยขอ้มลูบน 

website ของส านักงาน ก.ล.ต.   

• กรณีเอกสารไมค่รบ ส านักงาน ก.ล.ต. แจง้เอกสารทีข่าดและ

ก าหนดระยะเวลาเพือ่น าสง่เอกสารดังกล่าว 

- ผูย้ืน่แบบ filing ยืน่เอกสารหลักฐานทีข่าดตามระยะเวลาที่

ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

- ส านักงาน ก.ล.ต. จะใหเ้ปิดเผยขอ้มลูบน website ของ

ส านักงาน ก.ล.ต. (หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผำ่นระบบ IPOS))  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละศุกกูและ 

รำ่งหนงัสอืชีช้วนทีป่รบัปรงุแกไ้ขตำมแตล่ะประเภทตรำสำรและ

ลกัษณะกำรเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(• ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้และ 

ศกุกูและร่างหนังสอืชีช้วนทีป่รับปรุงแกไ้ข รวมเป็นเอกสารชดุเดยีวกัน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

2) งบกำรเงนิทีอ่อกเพิม่เตมิภำยหลงักำรยืน่แบบ filing เพือ่เปิดเผย

ขอ้มลูเบือ้งตน้ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) หนงัสอืแจง้ขอเผยแพรแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

คร ัง้หลงัสุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมแบบ filing (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา  (ถา้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

  0 บาท 

 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(หมายเหต:ุ -)  

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

(หมายเหต:ุ -)  

3) อเีมล ์complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) 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))  

5) 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 

1) คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู 

(หมายเหต:ุ (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

ชือ่กระบวนงำน: การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกู – เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรายการขอ้มูลที่

แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ (ขอนับ 1 cooling off period) 

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)ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ 

 

3)ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกกูและการเปิดเผยขอ้มลู 

 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1 วัน  
 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


