
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบ 69-SUPPLEMENT 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยืน่แบบ 69- PO-SUPPLEMENT / แบบ 69-II-HNW-SUPPLEMENT / แบบ 69-FD-SUPPLEMENT / 69-

SUPPLEMENT-SUKUK ตอ้งเขำ้เงือ่นไขตอ้งผ่ำนกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและศุกูก 

และร่ำงหนังสอืชีช้วน (รวมเรียกว่ำแบบ filing) เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับตำมคู่มอืประชำชนมำแลว้ ดังน้ี 

 

- กรณีหุน้กู ้พันธบัตร ตั๋วเงนิ ไดแ้ก่ แบบ 69- PO-BASE และแบบ 69-II-HNW-BASE  

หรอืแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลทีม่รีำยละเอยีดของรำยกำรตำมมำตรำ 69(1) ถงึ (10) 

และมำตรำ 70(1) ถงึ (8) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

- กรณีหุน้กูท้ีเ่สนอขำยโดยนติบุิคคลต่ำงประเทศ ไดแ้ก ่แบบ 69-FD-BASE 

 

- กรณีเสนอขำยศุกูก ไดแ้ก่ แบบ 69-BASE-PO-SUKUK / 69-II-HNW- SUKUK 

 

2. ใหย้ืน่พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 15 ผ่ำนระบบ Initial Product Offering System (IPOS) 

โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำย 

ตรำสำรหน้ี และรำยงำนต่ำง ๆ ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน สรุปดังน้ี 

 

1) บันทกึขอ้มูลในระบบ IPOS พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี 

 

2) เลอืกวธิกีำรยืน่ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดังน้ี 

 

(2.1) ยืน่แบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรับรองขอ้มูลโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดพรอ้มทัง้ upload 

หนำ้ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทีม่ลีำยเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

(2.2) ยืน่แบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย ขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนำมรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย digital signature ของผูม้อี ำนำจลงนำม 

ตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

ทัง้น้ี แบบ 69-Supplement ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับเมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

ในประกำศ 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 15:00 น. 



กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 
9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหตุ: -)  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
• ผูย้ืน่แบบ 69-Supplement 
ยืน่ในรูปขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสผ่์ำนระบบ IPOS 

ของส ำนักงำนพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี 
ตำมทีก่ ำหนด 
(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

69- PO-SUPPLEMENT /  แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT / 

แบบ 69-FD-SUPPLEMENT / 69-SUPPLEMENT-SUKUK 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) 
 

สว่นรบัรองความถูกตอ้งของแบบ  69- PO-SUPPLEMENT /  
แบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT / แบบ 69-FD-
SUPPLEMENT / 69-SUPPLEMENT-SUKUK  

โดยผูม้อี านาจลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณีเลอืกวธิ ีpartially paperless  ใหน้ ำสง่ hard copy 
ต่อส ำนักงำนดว้ย) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั
พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

3) 

 

เอกสารอืน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา  (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัราค่าธรรมเนยีมแบ่งตามประเภทตราสารและลกัษณะการเสนอ
ขาย 

(หมายเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 
(หมายเหตุ: -)  

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

3) อเีมล ์complain@sec.or.th 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  
5) ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำต ิ(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 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไม่มขีอ้มูล 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบ 69-SUPPLEMENT  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: กำรยืน่แบบ 69-SUPPLEMENT 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี  
  
2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคู่มอืประชำชน] กำรยืน่แบบ 69-SUPPLEMENT 21/12/2563 11:07 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


