
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละศุกูก – 

เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล  (ขอ effective แบบ filing) [N] 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและศุกูก และร่ำงหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกว่ำแบบ 

filing) เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับ อำจยืน่แบบ filing หำกเขำ้เงือ่นไข ดังน้ี 

 

1) แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับเป็นแบบฟอรม์ตำมแต่ละประเภทตรำสำรและลักษณะกำรเสนอขำย ทีผ่่ำนกำรยืน่แบบ 

filing เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ (ตำมคู่มอื filing เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้) และเพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับ 

(นับหนึง่ ตำมคู่มอื filing เพือ่นับหนึง่) มำแลว้* 

 

2) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลทีย่ืน่เป็นแบบฟอรม์ตำมแต่ละประเภทตรำสำรและลักษณะ 

กำรเสนอขำย* 

 

12.2 ผูย้ืน่แบบ filing ไดร้ะบุขอ้มูลในแบบ filing ซึง่รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกับกำรเสนอขำย 

ครบถว้นแลว้ 

 

12.3 ผูย้ืน่แบบ filing ไดส้ง่ขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสผ่์ำนระบบ IPOS ของส ำนักงำน โดย upload แบบ filing ทัง้น้ีแบบ filing 

ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับเมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศ 

 

12.4 กรณีเอกสำรไม่ครบถว้น ผูรั้บแบบ filing ด ำเนินกำรดังน้ี 

 

1) กรณีจัดสง่แบบ filing ตำมวธิกีำรขอ้ (2.2.1) ตำมคู่มอื filing เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ หำกแบบ filing 

หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ไม่ถูกตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผูรั้บแบบ filing 

และผูย้ืน่แบบ filing จะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นแบบ 

filing ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

1. เมือ่ผูย้ืน่แบบ filing น ำสง่เอกสำรถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

2. เมือ่พน้ระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้ หำกผูย้ืน่แบบ filing ไม่สำมำรถยืน่เอกสำรตำมบันทกึขอ้ตกลง ส ำนักงำนจะคนืแบบ filing 

ทีย่ืน่เพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลำฯ ตำมมำตรำ 9 

แห่งพระรำชบัญญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

 

ทัง้น้ี หำกผูย้ืน่แบบ filing ไม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยื่นแบบ filing แทน ผูม้ำยืน่แบบ filing 

แทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ื่นแบบ filing 

 

2) กรณีจัดสง่แบบ filing ตำมวธิกีำรขอ้ (2.2.2) ตำมคู่มอื filing เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ หำกแบบ filing 

หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่แบบ filing ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บแบบ 

filing จะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้ก่ผูย้ืน่แบบ filing ทรำบทำงจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์

หำกผูย้ืน่แบบ filing ไม่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้ ผูรั้บแบบ filing จะคนืแบบ 

filing และเอกสำรหลักฐำนประกอบทีย่ืน่เพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลำฯ นัน้แก่ผูย้ืน่แบบ filing 

 

 

 

หมำยเหตุ * ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบับทีย่ืน่มำเพือ่ขอเผยแพร่และนับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับครัง้ก่อนนัน้ 

ไดร้ะบุขอ้มูลเกีย่วกับกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและศุกูกในแบบ filing ครบถว้น หรอืไดย้ืน่แบบ 69- PO-PRICING / 69-II-HNW-

PRICING / แบบ 69-FD-PRICING / แบบ 69-PRICING-SUKUK แลว้ ใหถ้อืว่ำกำรยืน่แบบ filing 



ฉบับดังกล่ำวนัน้เป็นกำรยื่นแบบ filing เพือ่ขอมผีลใชบั้งคับในครัง้น้ีได ้โดยไม่ตอ้งมกีำรยืน่แบบ filing ฉบับใหม่ต่อส ำนักงำน 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหำนคร 10900โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 
9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: (1. เพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
2. 

ในกรณีทีส่ ำนักงำนไดรั้บแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนังสอื
ชีช้วนเพือ่กำรมผีลใชบั้งคับของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลภำยหลัง
เวลำ 10.00 น. ของวันท ำกำรใด 
ใหถ้อืว่ำส ำนักงำนไดรั้บแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนังสอืชี้

ชวนดังกล่ำวในวันท ำกำรถัดไป ))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
• ผูท้ีจ่ะเสนอขำย และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) 
ยืน่แบบ filing พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมขอ้ 15 • ผูย้ืน่แบบ 

filing และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ช ำระค่ำธรรมเนียม (ถำ้มี) 
ตำมอัตรำทีก่ ำหนด ในขอ้ 16 
โดยช ำระในมูลค่ำสทุธจิำกค่ำธรรมเนียมทีช่ ำระเมือ่ครัง้ขอเผยแ

พร่แบบ filing เบือ้งตน้ 
(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
• ใหผู้ย้ืน่แบบ filing สง่แบบ filing 

ในรูปขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสผ่์ำนระบบ IPOS 
ของส ำนักงำนก ำหนดดว้ย • กรณีเอกสำรครบ 
ส ำนักงำนจะใหเ้ปิดเผยขอ้มูลบน website ของส ำนักงำน 

(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
• 
กรณีเอกสำรไม่ครบส ำนักงำนแจง้เอกสำรทีข่ำดและก ำหนดระยะ

เวลำเพือ่น ำสง่เอกสำรดังกล่ำว 
- ผูย้ืน่แบบ filing และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) 
ยืน่เอกสำรหลักฐำน 

ทีข่ำดตำมระยะเวลำทีส่ ำนักงำนก ำหนด 
- ส ำนักงำนจะใหเ้ปิดเผยขอ้มูลบน website ของส ำนักงำน 
(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละศุกูกและรา่ง

หนงัสอืชีช้วนตามแตล่ะประเภทตราสารและลกัษณะ การเสนอขาย  
ทีเ่พิม่เตมิขอ้มูลเกีย่วกบัการเสนอขายแลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหตุ (• 

ยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและศุกูกและร่ำงหนั
งสอืชีช้วนทีป่รับปรุงแกไ้ขรวมเป็นเอกสำรชดุเดยีวกัน) 

2) 
 

สว่นรบัรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขา
ยตราสารหนีแ้ละศุกูกและรา่งหนงัสอืชีช้วน โดยผูม้อี านาจ ลงนาม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 

• กรณีเลอืกวธิกีำรตำม 12 ขอ้ (2.2.1) ในคู่มอื filing 
เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ใหน้ ำสง่ hard copy ต่อส ำนักงำนดว้ย 
) 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิส าหรบักา

รเสนอขายตราสารหนี ้(ถา้ม)ี หรอื 
หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัย ์
ทีท่ าหนา้ทีจ่ าหน่ายตราสารหนี/้ทีป่รกึษาทางการเงนิ  (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณียืน่แบบ แบบ 69- PO-PRICING / 69-
II&HNW-PRICING  / แบบ 69-FD-PRICING  / 

แบบ 69-PRICING-SUKUK 
) 

- 

4) 
 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิตามแบบ filing (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 

 

เอกสารอืน่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ตามหมายเหตุ 
(หมายเหตุ: 
(อัตรำค่ำธรรมเนียมแบ่งตำมประเภทตรำสำรและลักษณะกำรเสนอขำย 

ดังน้ี 
(1) ตรำสำรหน้ีระยะยำว 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีผู่อ้อกไดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บ 

กำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระร
ำชบัญญัต ิ
สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546) 
- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (fast track) : 0.01% 

ของมูลค่ำเสนอขำย (ต่อรุ่น)  
แต่ไม่เกนิ 500,000บำท (ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 
- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (normal track) : 0.02% 

ของมูลค่ำเสนอขำย (ต่อรุ่น)  
แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บำท (ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) 
- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน: 50,000 บำท ต่อรุ่น 
- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนรำยใหญ่: 50,000 บำท ต่อรุ่น  

(2) ตรำสำรหน้ีระยะสัน้ 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีผู่อ้อกไดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บ 
กำรขึน้ทะเบยีนใหป้ระกอบธุรกจิเป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระร

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ำชบัญญัต ิ

สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546) 
- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (fast track) 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงและหุน้กู ้
เพือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์: 0.005% ของมูลค่ำเสนอขำย 

(ต่อรุ่น) แต่ไม่เกนิ 
100,000 บำท (ขัน้ต ่ำ 30,000 บำท)หรอื 200,000 บำท ต่อ filing รำย 
2 ปี  

- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (normal track) 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงและหุน้กู ้
เพือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์: 0.01% ของมูลค่ำเสนอขำย 
(ต่อรุ่น) แต่ไม่เกนิ 200,000 บำท  

(ขัน้ต ่ำ 50,000 บำท) หรอื 400,000 บำท ต่อ filing รำย 2 ปี  
- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบัน 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงและหุน้กูเ้พือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์:  

20,000 บำท ต่อรุ่น หรอื 100,000 บำท ต่อ filing รำย 2 ปี 
- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนรำยใหญ่ 
(ไม่รวมหุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงและหุน้กูเ้พือ่แปลงสนิทรัพย ์
เป็นหลักทรัพย)์: 150,000 บำท ต่อ filing รำย 2 ปี หรอื 30,000 บำท 

ต่อรุ่น 
- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง): 10,000 บำท 
ต่อรุ่น หรอื 100,000 บำท 
ต่อ filing รำยปี 

- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบันหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่ 
(หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝง): 50,000 บำท  
ต่อ filing รำยปี 

- เสนอขำยแก่ประชำชนทั่วไป (หุน้กูเ้พือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์: 
0.01% ของมูลค่ำเสนอขำย  
(ต่อรุ่น) แต่ไม่เกนิ 500,000บำท (ขัน้ต ่ำ 30,000 บำท) 
- เสนอขำยแก่ผูล้งทุนสถำบันหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่ 

(หุน้กูเ้พือ่แปลงสนิทรัพยเ์ป็นหลักทรัพย)์:  
50,000 บำท ต่อรุ่น    
(3) 

หุน้กูท้ีม่อีนุพันธแ์ฝงทีผู่อ้อกไดรั้บอนุญำตหรอืไดรั้บกำรขึน้ทะเบียนใหป้ร
ะกอบธุรกจิ 
เป็นผูค้ำ้สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ตำมพระรำชบัญญัตสัิญญำซือ้ขำยล่วงหน ้
ำ พ.ศ. 2546 

: 0.01% ของมลูค่ำเสนอขำย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกนิ 500,000 บำท (ขัน้ต ่ำ 
30,000 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) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  
3) 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 



ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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 

1) คู่มอืกำรกรอกขอ้มลู 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคู่มอืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8891 / คู่มอื 9424 
 

11/07/2558 22:36 น.เผยแพร่คู่มอืบนเว็บไซตแ์ลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
11/07/2558 22:36 น.อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:29 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล 

30/06/2558 18:26 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
30/06/2558 18:24 น.หัวหนำ้หน่วยงำนไม่อนุมัต ิ(Reviewer rejected)จอมขวัญ คงสกุล มแีกไ้ข 
30/06/2558 17:56 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
17/06/2558 14:28 น.ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected)KANJANA MANGKAROTHAI 

ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไปตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 20:27 น.รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC)จอมขวัญ คงสกุล 
21/05/2558 20:27 น.รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer)อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไม่มขีอ้มูล 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและศุกูก – 

เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล  (ขอ effective แบบ filing) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรออกและเสนอขำยศุกูกและกำรเปิดเผยขอ้มูล  
  
3)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

ว่ำดว้ยกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคู่มอืประชำชน 18/08/2020 15:08 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


