
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนีส้ง่เสรมิควำมย ัง่ยนื 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็นบรษัิทมหำชนหรอืบรษัิทจ ำกัดทีจ่ัดตัง้ตำมกฏหมำยไทย 

หรอื สถำบันกำรเงนิ และตอ้งมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

 

1.1 กรณีเสนอขำยตรำสำรหนี้ตอ่ผูล้งทนุรำยใหญ่ 

 

1.1.1 จัดท ำงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีห่น่วยงำนก ำกับดแูลหลัก (lead regulator) ยอมรับ 

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และไมแ่สดงวำ่ถกูจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ 

 

1.1.2 ไมอ่ยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำน 

หรอืตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

 

1.1.3 กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

1.1.4 ไมเ่คยเสนอขำยตรำสำรหนี้ทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 

 

1.1.5 ไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถกูหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย ์

 

1.1.6 มขีอ้ตกลงจะช ำระคำ่ตรำสำรหนี้เป็นสกลุเงนิบำท 

 

1.1.7 ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมมำตรำ 69-70 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

 

1.1.8 ไมอ่ยูร่ะหวำ่งผดินัดช ำระหนี้เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

1.1.9 ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิำฝืนหลักเกณฑก์ำรน ำเงนิทีไ่ดร้ับจำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ไปใชผ้ดิวัตถปุระสงคภ์ำยในระยะเวลำ 2 

ปีกอ่นวันยืน่ค ำขออนุญำต 

 

1.2 กรณีเสนอขำยตรำสำรหนี้ตอ่ผูล้งทนุทั่วไป 

 

1.2.1 จัดท ำงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรับกจิกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และไมแ่สดงวำ่ถกูจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ 

หรอืแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงนิไมถ่กูตอ้ง 

 

1.2.2 

ไมอ่ยูร่ะหวำ่งคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำนหรอื 

SET 

 

1.2.3 กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคมุมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

1.2.4 ไมเ่คยเสนอขำยตรำสำรหนี้ทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 

 

1.2.5 ไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถกูหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย ์

 

1.2.6 มขีอ้ตกลงจะช ำระคำ่ตรำสำรหนี้เป็นสกลุเงนิบำท 

 



1.2.7 ไมม่เีหตทุีท่ ำใหส้งสยัวำ่มพีฤตกิรรมกำรเปิดเผยขอ้มลูทีม่นัียส ำคัญตอ่ประชำชนไมค่รบถว้น 

ไมเ่พยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทนุ หรอืในลักษณะทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผดิ 

และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมทีแ่บบก ำหนด 

 

1.2.8 ไมม่เีหตอัุนควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่มลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 

 

(1) มผีลประโยชน์อืน่ทีอ่ำจขัดแยง้กับผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกจิกำร 

เวน้แตผู่ข้ออนุญำตสำมำรถแสดงไดว้ำ่มกีลไกทีจ่ะท ำใหเ้ชือ่มั่นไดว้่ำ 

กำรบรหิำรจัดกำรบรษัิทจะเป็นไปเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของกจิกำรและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

(2) มกีำรถำ่ยเทผลประโยชน์ออกจำกกจิกำร 

 

1.2.9 ไมอ่ยูร่ะหวำ่งผดินัดช ำระหนี้เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

1.2.10 ไม่อยูร่ะหว่ำงผดิเงือ่นไขในกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดสทิธขิอง หุน้กูช้ดุอืน่ ๆ 

 

1.2.11 ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิำฝืนหลักเกณฑก์ำรน ำเงนิทีไ่ดร้ับจำกกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ไปใชผ้ดิวัตถปุระสงคภ์ำยในระยะเวลำ 2 

ปีกอ่นวันยืน่ค ำขออนุญำต 

 

อยำ่งไรก็ด ีกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรหนี้เขำ้เงือ่นไขตำมขอ้ 1 - 3 ตำมดำ้นลำ่งนี้ จะไดร้ับกำรพจิำรณำ แบบเร่งดว่น (fast track) 

 

1) บรษัิทจดทะเบยีนใน SET 

 

2) ไมม่ปีระเด็นดำ้นกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

 

3) ไดร้ับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหุน้กู ้(หุน้กูร้ะยะยำว) หรอืของผูอ้อกหุน้กู ้(หุน้กูร้ะยะสัน้)ในระดับ investment grade 

 

ทัง้นี้ 

หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนืมรีำยละเอยีดเกีย่วกับคุณสมบัตขิองผูอ้อกและหลักเกณฑอ์ื่

น ๆ เพิม่เตมิตำมทีก่ ำหนดในประกำศดังต่อไปนี้ 

ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวและคูม่อืประชำชนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย แลว้แตก่รณี 

 

1) ทุกกรณี ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรเสนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมมย่ังยนืตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

วำ่ดว้ยเรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนืทีอ่อกใหม ่

 

2) กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิท 

ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ในสว่นทีเ่กีย่วกับหุน้กูต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่ 

 

3) กรณีผูข้ออนุญำตเป็นหน่วยงำนภำครัฐไทย 

ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ในสว่นทีเ่กีย่วกับหุน้กูแ้ละพันธบัตรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ของหน่วยงำนภำครัฐไทย 

 

4) กรณีผูอ้อกและเสนอขำยเป็นกจิกำรตำมกฎหมำยไทยหรอืกจิกำรตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ในสว่นทีเ่กีย่วกับหุน้กูห้รอืพันธบัตรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรเสนอขำยหุน้กูส้กลุเงนิตรำตำ่งประเทศในประเทศไทย หรอืตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรเสนอขำยพันธบัตรสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทยของกจิกำรตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ 

 



5) กรณีผูอ้อกและเสนอขำยเป็นกจิกำรตำ่งประเทศ 

ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ในสว่นทีเ่กีย่วกับหุน้กูแ้ละพันธบัตรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรอนุญำตใหก้จิกำรตำ่งประเทศเสนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหมซ่ึง่เป็นสกลุเงนิบำท 

 

2. วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนด ผำ่นระบบ Initial 

Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี้ และรำยงำนตำ่ง ๆ 

ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน สรุปดังนี้ 

 

2.1 บันทกึขอ้มลูในค ำขออนุญำตทีจ่ัดไวใ้นระบบ IPOS และสง่แบบค ำขอผ่ำนระบบ IPOS พรอ้ม upload 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

 

2.2 เลอืกวธิกีำรยืน่ขอ้มลู โดยแบง่ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 

2.2.1 ยืน่ค ำขอแบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แตง่ตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรับรองขอ้มลูโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด พรอ้มทัง้ upload 

หนำ้ลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งทีม่ลีำยเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

2.2.2 ยืน่ค ำขอแบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มลูและเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แตง่ตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนำมรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย digital signature ของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

2.3 สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้ค่ำธรรมเนียม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู ่

และรำยละเอยีดตรำสำรหนี้ทีจ่ะเสนอขำย 

 

2.4 พมิพใ์บแจง้ค่ำธรรมเนียมจำกระบบ IPOS และช ำระเงนิเมือ่ผูร้ับค ำขออนุญำตตรวจรับแบบค ำขออนุญำตแลว้ 

 

2.5 ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แต่วันทีเ่จำ้หนำ้ที ่

ตรวจสอบเอกสำรถกูตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

โดยในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

2.5.1 กรณีด ำเนนิกำรตำม 2.2 และสง่เอกสำรครบถว้น 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมโดยใหน้ ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 

 

2.5.2 กรณีเอกสำรไมค่รบถว้น ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

(1) กรณีจัดสง่ค ำขอตำมวธิกีำรขอ้ 2.2.1 หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืครบถว้น 

และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

- เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอน ำสง่เอกสำรถกูตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหด้ ำเนนิกำรตำม 2.5.1 ตอ่ไป 

 



- เมือ่พน้ระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้ หำกผูย้ืน่ไมส่ำมำรถยืน่เอกสำรตำมบันทกึขอ้ตกลง ส ำนักงำนจะคนืค ำขอตำมมำตรำ 9 

แหง่พระรำชบัญญัตกิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 

ทัง้นี้ หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

(2) กรณีจัดสง่ค ำขอตำมวธิกีำรขอ้ 2.2.2 หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอทรำบทำงจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน 

นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้ผูร้ับค ำขอจะคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ 

 

หมำยเหต ุ** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ระบบ Initial Product Offering System 
(IPOS)/เว็บไซตแ์ละชอ่งทำงออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์

1207 หรอื 0 2033 9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับกำรสง่ hard copy กรณียืน่ค ำขอแบบ 
Partially paperless))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 24 ถงึ 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมวธิกีำรทีก่ ำหนด 
• 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นว่

ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถกูตอ้ง 
• ส ำนักงำนแจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

โดยกำรสง่เป็นจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มลู 
ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต 

• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน 
หรอืมเีหตสุงสัยในประเด็นทีก่ระทบตอ่กำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกลำ่วเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่

รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำ 
• ผูข้ออนุญำตชีแ้จงต่อส ำนักงำน โดยสง่ขอ้มูลผ่ำนระบบ IPOS 

90 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (• เฉพำะกรณีเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุท่ัวไป 
• ในกรณีเขำ้เกณฑ ์fast track จะใชเ้วลำ 10 วัน 

(หำกขอ้ก ำหนดสทิธเิป็นไปตำมมำตรฐำน) หรอื 30 วัน 
(หำกขอ้ก ำหนดสทิธมิเีนื้อหำแตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดสทิธมิำตรฐ

ำน)))  
3) กำรพจิำรณำ 

ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์
งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

(หมายเหต:ุ (• กรณีเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุทั่วไปและเขำ้เงือ่นไข 

fast track: 10 วัน 
• 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูข้ออนุญำตเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบัตไิมเ่ป็
นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 
to be heard) 

ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

25 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ (• กรณีเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุทั่วไปทีเ่ขำ้เงือ่นไข 
fast track: 3 วัน))  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

2) 
 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบค ำขออนุญำตโดยผูม้อี ำนำจลงน
ำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(• ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS 

• กรณียืน่ค ำขอแบบ Partially paperless ใหน้ ำสง่ hard copy 
ตอ่ส ำนักงำนดว้ย) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั
พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

3) 

 

แบบค ำขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

4) 

 

มตคิณะกรรมกำร / 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ ีจ่ะเสนอขำย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(• กรณีมตมิอีำยเุกนิ 1 ปี 
ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิ

และยังมวีงเงนิทีไ่ดร้ับอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

5) 
 

สญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและงบ
กำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สุดและงบกำรเงนิไตรมำสสุดท้

ำยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(• 

หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูมำพรอ้

มกับค ำขอนี้แลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ้ำอกี) 

- 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองแสดงกำรรบัทรำบภำระหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบของบ

รษิทัตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(• 

กรณีผูข้ออนุญำตมใิชบ่รษัิทจดทะเบยีนและเสนอขำยต่อผูล้งทนุท่ัวไป) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในค ำขอนี้) 

- 

9) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำรขอ

ผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึ่
งได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิส ำหรบักำ

รเสนอขำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี 
หรอืหนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้

ทีจ่ ำหนำ่ยตรำสำรหนี/้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนหุน้กู ้

(กรณีเสนอขำยตอ่ผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ)่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(• กรอกแบบฟอรม์ผำ่นระบบ IPOS) 

- 

12) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ 

มรีำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรในระบบขอ้มลูรำยชือ่กรรมกำรและ

ผูบ้รหิำรบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่จดัใหม้ ีหรอืจะจดัใหม้ ี

(เมือ่จะออกและเสนอขำยตรำสำรแตล่ะคร ัง้ในอนำคต 
ส ำหรบักำรเสนอขำยในลกัษณะโครงกำร) 

ผูป้ระเมนิภำยนอกทีเ่ป็นอสิระ (external review provider) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ
(ส ำหรับกรณีเสนอขำยต่อผูล้งทนุท่ัวไปหรอืผูล้งทนุรำยใหญ)่ 

14) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและรำ่งหนงัสอืชีช้วน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(• 
ยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและร่ำงหนังสอืชีช้วนรวมเป็นเอกสำร 

ชดุเดยีวกัน) 

- 

15) 
 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและรำ่งหนงั
สอืชีช้วนโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(• ตำมแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณียืน่ค ำขอแบบ Partially paperless ใหน้ ำสง่ hard copy 

ตอ่ส ำนักงำนดว้ย) 

- 

16) 
 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ  (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตอ่ประชำชนท ัว่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

  
 

2) เสนอขำยตอ่ผูล้งทนุรำยใหญ ่

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนื  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนืทีอ่อกใหม ่ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนืทีอ่อกใหม ่

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 75.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหนี้สง่เสรมิควำมย่ังยนื 19/05/2564 

15:30 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


