
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้และพนัธบตัร ตอ่บคุคลในวงจ ำกดั  

ผำ่นระบบ Web Portal ภำยใตโ้ครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำร

ในตลำดทนุโดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure Regulatory 

Sandbox)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็นกจิกำรไทย กจิกำรตำ่งประเทศ หนว่ยงำน

ภำครฐัไทย และตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

 

1.1 ตอ้งสามารถออกตราสารหนี้ไดภ้ายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับกับผูอ้อกตราสาร  

 

ก. กรณีบรษัิทจ ากัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งไดร้ับมตโิดยชดัแจง้จากคณะกรรมการบรษัิททีอ่นุมัตกิารออกหุน้กู ้ 

 

ข. กรณีบรษัิทมหาชนจ ากัดทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งไดร้ับมตติามทีก่ าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดอนุมัติ

การออกหุน้กู ้ 

 

1.2 ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิาฝืนขอ้ก าหนดเกีย่วกับลักษณะการเสนอขายทีจ่ ากัดเฉพาะผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอื      

ผูล้งทนุรายใหญ ่เวน้แตไ่ดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน ภายในระยะเวลา 2 ปีกอ่นวันยืน่จดขอ้จ ากัดการโอนต่อส านักงาน 

 

1.3 ไมเ่คยมปีระวัตฝ่ิาฝืนหลักเกณฑก์ารน าเงนิทีไ่ดร้ับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใชผ้ดิวัตถปุระสงคภ์ายในระยะเวลา 2 ปี

กอ่นวันทีไ่ดร้ับอนุญาต 

 

1.4 กรณีเสนอขายหุน้กูม้ปีระกันหรอืหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามลักษณะทีส่ านักงาน ก.ล.ต.

ก าหนด 

 

กรณีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ 

 

1) ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นในมำตรำ 69-70 ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

2) จัดท ำงบกำรเงนิและงบการเงนิรวมประจ างวดปีบัญชลีา่สดุ และงบการเงนิระหวา่งกาลงวดสดุทา้ยใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมทีห่น่วยงำนก ำกับดูแลหลัก (lead regulator) ยอมรับ โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ให ้

ควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบหรอืสอบทาน (ในกรณีงบการเงนิรายไตรมาส) และรายงานการสอบบัญชตีอ้งไมแ่สดงว่ำถกูจ ำกัด 

ขอบเขตกำรตรวจสอบหรอืแสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

3) ไม่อยูร่ะหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่/ปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 

ตอ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“SET”)  ตามมาตรา 56 หรอื 57 หรอืปฏบัิตติามค าสัง่ของ

ส านักงาน ก.ล.ต. หรอื SET ตามมาตรา 58 หรอืตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

 

4) ไม่อยูร่ะหว่ำงผดินัดช ำระหนี้เงนิตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหนี้ หรอืผดินัดช ำระหนี้เงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณชิย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

5) ตอ้งไมม่ลีักษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดังนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปีกอ่นวันยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ เวน้แต่ไดแ้กไ้ข 

เปลีย่นแปลงเหต ุระบบงาน ระบบการบรหิารจัดการ และการควบคมุการด าเนนิงานทีท่ าใหผู้ข้ออนุญาตมลีักษณะตามขอ้นี้แลว้ 

 

ก. เคยมปีระวัตฝ่ิาฝืนหลักเกณฑห์รอืเงือ่นไขเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพยใ์นเรือ่งทีม่นัียส าคัญ  

 

ข. เคยถกูส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่เนื่องจากมเีหตทุีม่นัียส าคัญอันควรสงสยัเกีย่วกับ

กลไก การบรหิารจัดการ ไดแ้ก ่ไมส่ามารถปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างเป็นธรรม หรอื ไม่สามารถรักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ได ้



 

ค. เคยถกูส านักงาน ก.ล.ต. ปฏเิสธค าขออนุญาตหรอืสัง่เพกิถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม ่เนื่องจากมเีหตทุี่

ท าใหส้งสยัเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มลูต่อประชาชนหรอืต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทีไ่มค่รบถว้น ไมต่รงตามความเป็นจรงิ หรอืไม่

เพยีงพอตอ่การตัดสนิใจลงทนุ หรอืท าใหผู้ล้งทนุส าคัญผดิซึง่มลัีกษณะเป็นการปกปิดหรอือ าพราง 

 

ง. เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมโ่ดยไม่มกีารชีแ้จงเหตสุงสยัตาม ข. หรอื ค. ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอื       

โดยมกีารชีแ้จงแตไ่ม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจรงิหรอืเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลทีจ่ะหักลา้งขอ้สงสยัตาม ข. หรอื ค. นัน้ 

 

6) ไมเ่คยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษในความผดิเกีย่วกับทรัพยเ์ฉพาะในมลูเหตเุนื่องจากการด าเนนิการทีม่ลีักษณะ

หลอกลวง ฉอ้โกง หรอืทจุรติ อันเป็นเหตทุีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง ภายในระยะเวลา 10 ปีกอ่นวันยืน่ค าขออนุญาต 

เวน้แตไ่ดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเหต ุระบบงาน ระบบการบรหิารจัดการ และการควบคมุการด าเนนิงานทีท่ าใหผู้ข้ออนุญาตมลีักษณะ

ตามขอ้นี้แลว้ 

 

7) ไม่อยูร่ะหว่างถกูกลา่วโทษหรอืถกูด าเนนิคดใีนความผดิเกีย่วกับทรัพยโ์ดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เฉพาะในมลูเหตเุนื่องจาก

การด าเนนิการทีม่ลัีกษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรอืทุจรติอันเป็นเหตทุีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง ทัง้นี้ ไมว่่าตาม 

กฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

 

8) ไมเ่ป็นบคุคลทีม่เีหตอัุนควรสงสัยวา่เป็นการจัดรูปแบบเพือ่ใหบ้คุคลทีม่ลัีกษณะตาม 5) 6) หรอื 7) หลกีเลีย่งมใิหส้ านักงาน 

ก.ล.ต. ใชห้ลักเกณฑก์ารพจิารณาตาม 5) 6) หรอื 7) กับบุคคลทีม่ลีักษณะดังกลา่วนัน้ 

 

9) กรณีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน มใิหน้ าหลักเกณฑใ์นขอ้ 5) ข. ค. ง. 6) 7) และ 8) มาใชบั้งคับ 

 

10) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุมคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

11) กรณีเสนอขายหุน้แบบโครงการ ตอ้งจัดใหม้ีการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืตามทีส่ านักงานก าหนด โดยสถาบันจัดอันดับ 

ความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน และจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดอายขุองหุน้กู ้

 

12) กรณีเสนอขายหน้กู ้ตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูต้ามลักษณะทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

กรณีเสนอขายตราสารหนี้โดยกจิการตา่งประเทศ ตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังต่อไปนี้ 

 

1) มบีคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนในประเทศไทย เพือ่ท าหนา้ทีป่ระสานงานและตดิตอ่กับบคุคลตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กจิการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะตอ้งสามารถท าหนา้ที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายอย่างตอ่เนื่องตลอดอายขุองตราสาร 

 

2) ไมม่เีหตอัุนควรสงสยัวา่หน่วยงานก ากับดูแลตลาดทนุของประเทศทีก่จิการดังกลา่วจัดตัง้ขึน้จะไมใ่หค้วามชว่ยเหลอื          

แกส่ านักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบหรอืใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วกับการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหลักเกณฑท์ีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว 

 

3) กรณีทีหุ่น้กูห้รอืพันธบัตรทีข่ออนุญาตเป็นสกลุเงนิบาททีเ่สนอขายในประเทศไทย ตอ้งมกีารด าเนนิการภายใตข้อ้ผูกพันที่

ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลังแลว้  

 

ทัง้นี้ หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยตรำสำรหนี้ที่ออกใหมเ่ป็นไปตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยเรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนี้ทีอ่อกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ รวมถงึภาคผนวก 1 บัญชยีกเวน้ขอ้ก าหนดของหลักเกณฑท่ั์วไป และภาคผนวก 2 

หลักเกณฑเ์พิม่เตมิในการอนุญาต และเงือ่นไขเพิม่เตมิภายหลังการอนุญาตซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฎบัิต ิ

ใหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกลำ่วดว้ย 

 

 

 



2. วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนด          

ผำ่นระบบ Web Portal โดยมวีธิกีำรตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำต  เสนอขำยตรำสำรหนี ้และรำยงำนตำ่ง ๆ 

ตำมทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. สรปุดงันี ้

 

2.1 จัดท าขอ้มลูในค าขออนุญาตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Web Portal และสง่แบบค าขอผ่านระบบ Web Portal พรอ้ม upload เอกสาร

หลักฐาน ประกอบค าขอ 

 

2.2 จัดสง่ขอ้มูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Web Portal โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไปหรอื

เทยีบเท่า (แตง่ตัง้ผ่านแบบฟอรม์ EF-3) พรอ้มลงนามรับรองขอ้มลูในระบบ E-Signature Platform ดว้ย Electronic signature 

ของผูม้อี านาจลงนามตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด 

 

2.3 ตรวจสอบใบแจง้ค่าธรรมเนียมจากระบบ Web Portal และช าระเงนิเมือ่ผูร้ับค าขออนุญาตตรวจรับแบบค าขออนุญาตแลว้ 

 

2.4 ส านักงาน ก.ล.ต. จะเริม่นับระยะเวลาเพือ่ด าเนนิการสอบทานขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลการพจิารณาตัง้แตวั่นทีเ่จา้หนา้ที่

ตรวจสอบ เอกสำรถกูตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

โดยในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะด ำเนนิกำรดังนี้ 

 

2.4.1 กรณีด ำเนนิกำรตำม 2.2 และสง่เอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมใหเ้รยีบรอ้ย  

 

2.4.2 กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ความบกพร่องของค าขอและรายการเอกสารหลักฐานใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอทราบผา่นระบบ web portal 

พรอ้มทัง้ปรับสถานะของรายการทีย่ืน่ขออนุญาต เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขและจัดสง่เขา้มาใหม ่ 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ Web Portal ตามวธิทีี่
ก าหนดในคูม่อื และสง่ขอ้มลูผ่านระบบ Web Portal/ชอ่งทาง

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 : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

• ผูย้ืน่ค าขอยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลักฐำน 

ประกอบค ำขอตำมวธิกีำรทีก่ าหนด 

• ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

พจิำรณำแลว้เห็นวำ่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

ครบถว้นถกูตอ้ง 

• ส านักงาน ก.ล.ต. แจง้รับค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบ

ค าขอ โดยการสง่ผ่านระบบ Web Portal 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มลู 

ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต 

• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสัยในประเด็นที ่

กระทบต่อกำรพจิำรณำ ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจขอใหช้ีแ้จง 

ในประเด็น 

15 วัน 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ดังกล่ำวเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำ 

• ผูย้ืน่ค าขอชีแ้จงต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. พรอ้มปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้มลูหรอืจัดสง่เอกสารเพิม่เตมิผำ่นระบบ Web Portal 

3) กำรพจิำรณำ 

• ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำน 

ทีถ่กูตอ้ง และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนด 

• หำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค าขอเขำ้ข่ำย 

มคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

อำจแจง้ให ้ผูข้ออนุญำตโตแ้ยง้แสดงหลักฐำน (right to be 

heard) ได ้หำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร 

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ายงานน าเสนอต่อผูม้อี านาจพจิารณาตามล าดับชัน้ เพือ่ลงนาม

ในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา 

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบค ำขออนุญำตโดยผูม้อี ำนำจ    

ลงนำม 
หมำยเหต ุ(ตามแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ Web Portal) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละ ตลำดหลักทรัพย ์ 

2) 

 

แบบค ำขออนุญำตทีแ่สดงรำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำร 

หมำยเหต ุ(ตามแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ Web Portal ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละ ตลำดหลักทรัพย ์ 
3) 

 

มตคิณะกรรมกำรและ/หรอืส ำเนำมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้1 

ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนี ้ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนี้2 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นบรษัิทจ ากัด ใหใ้ชม้ตคิณะกรรมการทีอ่นุมัตใิห ้

ออกตราสารหนี้ ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้ กรณีเป็นบรษัิท

มหาชนจ ากัด ใหใ้ชส้ าเนามตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้ 
ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้  

2. กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถงึ ส าเนามติ
คณะกรรมการหรอืหนังสอืทีผู่ม้อี านาจสัง่การของหน่วยงานทีอ่นุมัตใิห ้

หน่วยงานภาครัฐ ออกตราสารหนี้) 

- 

4) หนงัสอืยนืยนักำรมผีลบงัคบัใชข้องมตแิละยงัมวีงเงนิทีไ่ดร้บั
อนุมตัคิงเหลอืเพยีงพอ  

หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีมตทิีป่ระชมุมอีายเุกนิ 1 ปีนับถงึวันทีย่ืน่เอกสาร
ผา่นระบบของส านักงาน ก.ล.ต.) 

- 

5) 

 

สญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

รำยงำนกำรสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตำมงบกำรเงนิและ 

งบกำรเงนิรวมประจ ำงวดกำรบญัชลีำ่สุดและงบกำรเงนิระหวำ่ง

กำลงวดสุดทำ้ยกอ่นยืน่ค ำขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนำมแลว้ 
หมำยเหต ุ(หากมกีารยืน่งบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดง รายการ

ขอ้มลูมาพรอ้มกับค าขอนี้แลว้ ไมต่อ้งยืน่ซ ้าอกี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
หมำยเหต ุ(กรณีทีม่กีารมอบอ านาจลงนามในค าขอนี้) 

- 

8) 
 

หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำร 
ขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใด 

เรือ่งหนึง่ได ้(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิส ำหรบั 

กำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

10) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ที ่

จ ำหน่ำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี 
หมำยเหต ุ- 

- 

11) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ำกดักำรโอนตรำสำรหนี ้

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและรำ่งหนงัสอืชีช้วน 
หมำยเหต ุ(ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชีช้วน รวมเป็น

เอกสารชดุเดยีวกัน) 

- 

13) หนงัสอืรบัรองขอ้ก ำหนดสทิธชิดัเจนเป็นธรรม 

หมำยเหต ุ(กรณีเสนอขายหุน้กูต้อ่ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และ/หรอืผู ้

ลงทนุรายใหญห่รอืผูล้งทนุท่ัวไป) 

- 

14) หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มค ำรบัรองกำรไมม่คีวำมสมัพนัธก์บัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ย
คณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และกำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ที่

ของผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี       
หมำยเหต ุ- 

- 

15) รำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 
- 

16) หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบคุคล
ทีจ่ะขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถำ้ม)ี       

หมำยเหต ุ- 

- 

17) จดหมำยน ำสง่ขอ้มลูคร ัง้แรก  
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ  (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) กฎหมำยจดัต ัง้หนว่ยงำนหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทีร่องรบัหรอื

ใหอ้ ำนำจ ใหห้นว่ยงำนภำครฐัออกตรำสำรหนี ้ 
หมำยเหต ุ(1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยหน่วยงานภาครัฐไทย 2.

โปรดระบมุาตราทีร่องรับหรอืใหอ้ านาจดว้ย) 

- 

20) หนงัสอืทีผู่ม้อี ำนำจส ัง่กำรของหนว่ยงำนอนุมตั/ิอนุญำตให้
หนว่ยงำนภำครฐัออกตรำสำรหนีไ้ด ้

หมำยเหต ุเฉพำะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยหน่วยงานภาครัฐไทย 

- 

21) เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่เป็นผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั
หนว่ยงำนทีจ่ะเสนอขำยตรำสำรหนี ้ 

หมำยเหต ุ(1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยหน่วยงานภาครัฐไทย 2.
กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ใหแ้นบหนังสอืมอบอ านาจฉบับจรงิหรอืส าเนา

ประกอบค าขออนุญาตดว้ย) 

- 

 

22) เอกสำรหลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่เป็นผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนักจิกำร
ตำ่งประเทศทีจ่ะเสนอขำยตรำสำรหนี ้

หมำยเหต ุ(1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการต่างประเทศและ
เสนอขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กลุเงนิตา่งประเทศ 2.กรณีทีม่กีาร

มอบอ านาจ ใหแ้นบหนังสอืมอบอ านาจฉบับจรงิหรอืส าเนาประกอบค าขอ

อนุญาตดว้ย) 

- 

23) หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั 

หมำยเหต ุเฉพำะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการตา่งประเทศและเสนอ
ขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กลุเงนิตา่งประเทศ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

24) เอกสำรรบัรองควำมมตีวัตนและหลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่กำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรหนีก้ระท ำไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยและ

กฎเกณฑข์องตำ่งประเทศทีใ่ชบ้งัคบักบักจิกำรดงักลำ่ว 
หมำยเหต ุเฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการตา่งประเทศและเสนอ

ขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กลุเงนิตา่งประเทศ 

- 

25) หนงัสอืรบัรองกำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั (Notary 
Public) 

หมำยเหต ุเฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการตา่งประเทศและเสนอ
ขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กุลเงนิตา่งประเทศ 

- 

26) หนงัสอืรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและเอกสำรทีผู่แ้ปลรบัรอง

วำ่ถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลและเอกสำรตน้ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุน้กูโ้ดยกจิการต่างประเทศและ

เสนอขายในสกลุเงนิบาท หรอืหุน้กูส้กลุเงนิตา่งประเทศ 2. ในกรณีขอ้มลู
หรอืเอกสารทีย่ืน่แปลมาจากขอ้มลูหรอืเอกสารทีเ่ป็นภาษาอืน่

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตรำสำรหนี้ทุกประเภท ยกเว้นตรำสำรดอ้ยสทิธิ์เพื่อ

นบัเป็นเงินกองทุน และหุ ้นกู ้ตำมโครงกำรแปลงสินทรพัย์เป็น

หลกัทรพัย ์

(หมายเหต:ุ ระบบ Web Portal ยังไมร่องรับการเสนอขายตามทีย่กเวน้

คา่ธรรมเนียมขา้งตน้) 

 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 

1) คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กู ้และพันธบัตร ตอ่บุคคลในวงจ ากัด ผา่นระบบ Web Portal ภายใตโ้ครงการ

ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการใหบ้รกิารในตลาดทนุโดยใชร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล (Digital 

Infrastructure Regulatory Sandbox) 

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 ว่ำดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลใน

วงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากัด และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพต่อบคุคลทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 75.0 วัน 
 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


