
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /

แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT)/ แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 

69-FD-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) 

/แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-SN 

(สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-

SUPPLEMENT) / แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-

SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / 69-SN (สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) 

ตอ้งเขา้เงือ่นไขตอ้งผา่นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกกู และร่างหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกวา่ 

“แบบ filing”) เพือ่การมผีลใชบั้งคับตามคูม่อืประชาชนมาแลว้ ดังนี้  

 

- กรณีหุน้กู ้พันธบัตร ตั๋วเงนิ ไดแ้ก ่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่1 : แบบ 69-PO-BASE และแบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่1 : แบบ 69-PP-

BASE) หรอื แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่1 : แบบ 69-FD-BASE) หรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลทีม่รีายละเอยีดของรายการตาม

มาตรา 69(1) ถงึ (10) และมาตรา 70(1) ถงึ (8) แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

- กรณีเสนอขายศกุกู ไดแ้ก ่แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่1 : แบบ 69-PO-BASE-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK 

(สว่นที ่1 : แบบ 69-PP-BASE-SUKUK) 

 

- กรณีหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง ไดแ้ก ่แบบ 69-SN (สว่นที ่1 : แบบ 69-SN-1) ทัง้นี้ ยืน่เฉพาะกรณีทีม่ขีอ้มลูส าคัญเปลีย่นแปลงไป

ตามทีก่ าหนดในแบบ 69-SN (สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) 

 

2. ใหย้ืน่พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดผา่นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกีาร

ตามแนวทางการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานตา่ง ๆ ตามทีก่ าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต.  

สรุปดังนี้ 

 

1) บันทกึขอ้มลูในระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้ม)ี 

 

2) เลอืกวธิกีำรยืน่ขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

(2.1) ยืน่แบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แตง่ตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรับรองขอ้มลูโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด พรอ้มทัง้ upload 

หนำ้ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทีม่ลีำยเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

(2.2) ยืน่แบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แตง่ตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนำมรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย Electronic signature ของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

ทัง้นี้ แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /  แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)  / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-



SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN      

(สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับเมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ 
 

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 

• ผูย้ืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-

SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK  

(สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN 

(สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) ยืน่ในรูปขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสผ์่าน

ระบบ IPOS ของส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มเอกสารหลักฐาน

ประกอบ (ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนด 

(หมายเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 
แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /  

แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-

SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK  

(สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / 

69-SN (สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) 

หมำยเหต ุ(• ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 

2) 
 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของ 

แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /  

แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) / 

แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT)  / 

แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-

SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 

: แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) / แบบ69-SN  

(สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) โดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

หมำยเหต ุ(• ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS 

• กรณีเลอืกวธิ ีpartially paperless ใหน้ าสง่ hard copy ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต. ดว้ย ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

3) 

 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา  (ถา้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  

 0 บำท 

  
 

 

 

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:ุ -)  

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: การยืน่แบบ 69-PO-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PP-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-

PP-SUPPLEMENT)/ แบบ 69-FD-MTN (สว่นที ่3 : แบบ 69-FD-SUPPLEMENT) /แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 

69-PO-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (สว่นที ่3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT-SUKUK) /แบบ 69-SN 

(สว่นที ่2 : แบบ 69-SN-2) 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1 วัน  
 

 


