
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ผำ่นระบบ  

Web Portal ภำยใตโ้ครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรใน 

ตลำดทนุ โดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure Regulatory 

Sandbox)  – เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีย่ืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกว่า “แบบ filing”) ตอ้งเป็นผูท้ี ่

ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้ับยกเวน้การยืน่แบบ filing 

 

2. ใหผู้ท้ีย่ืน่แบบ filing จัดสง่แบบ filing เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้ พรอ้มเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด ผ่านระบบ Web Portal 

โดยมวีธิกีารตามแนวทางการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไวบ้นเว็บไซตข์อง

ส านักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้ 

 

1) จัดท าขอ้มลูในระบบ  Web Portal พรอ้ม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้ม)ี 

 

2) จัดสง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผำ่นระบบ Web Portal โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอื 

เทยีบเท่ำ (แตง่ตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

3) ส านักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารหลักฐานดังนี้ 

 

(3.1) แบบ filing ทีย่ืน่เป็นแบบฟอรม์ตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย 

 

(3.2) หัวขอ้รายการตามแบบใน (3.1) ครบถว้น 

 

(3.3) เอกสารแนบทา้ยแบบและเอกสารทีอ่า้งองิตามแบบถูกตอ้งครบถว้นตามรายการเอกสารประกอบการยืน่แบบ filing  

ตามทีก่ าหนด 

 

4) ในการตรวจสอบความครบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะด าเนนิการดังนี้ 

 

(4.1) กรณีเอกสารครบถว้น ใหผู้ย้ืน่แบบ filing ช าระคา่ธรรมเนียมใหเ้รยีบรอ้ย 

 

(4.2) กรณีแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ แบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอื ไมค่รบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้

ความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทราบผ่านระบบ Web Portal พรอ้มทัง้ถอย

สถานะของแบบ filing กลับไป เพือ่ใหผู้ย้ืน่แบบ filing จัดท าและสง่ขอ้มูลเขา้มาใหม ่     

 

หมายเหต ุ* ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบับทีย่ืน่มาเพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้นัน้ เป็นแบบ filing ทีม่ขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้นครัง้หลังสดุ 

ซึง่ไดม้กีารเพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกับการเสนอขายถูกตอ้งครบถว้น ใหถ้อืวา่แบบ filing ฉบับดังกลา่วเป็นแบบ filing ทีย่ืน่เพือ่ขอ

เผยแพร่เบือ้งตน้และเริม่นับระยะเวลาการมผีลใชบั้งคับ รวมทัง้เป็นการยืน่เพือ่ใหม้ผีลใชบั้งคับดว้ย โดยไมต่อ้งมกีารยืน่แบบ 

filing ฉบับใหมต่อ่ส านักงาน ก.ล.ต. 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งกรอกขอ้มลูในระบบ Web Portal ตามวธิทีี่

ก าหนดในคูม่อื และสง่ขอ้มลูผ่านระบบ Web Portal หรอืชอ่งทาง

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 

• ผูท้ีจ่ะเสนอขาย และทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) (ถา้ม)ี  

ยืน่แบบ filing ตามวธิกีารทีก่ าหนด และน าสง่แบบ filing  

พรอ้มเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด  

• กรณีด าเนนิการจัดท าแบบ filing ในระบบ Web Portal และสง่

เอกสารครบถว้นตามรายการเอกสารประกอบการยืน่แบบ filing 

ตามทีก่ าหนดแลว้ ใหช้ าระค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนด 

จากนัน้ ส านักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยขอ้มลูบน website ของ

ส านักงาน ก.ล.ต. 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

• กรณีแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ 

แบบ filing ไมถ่กูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต.จะแจง้ 

ความบกพร่องของขอ้มลูใหท้ราบผา่นระบบ Web Portal 

- ผูท้ีจ่ะเสนอขาย และทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) (ถา้ม)ี  

จัดท าและสง่ขอ้มลูเขา้มาใหมผ่า่นระบบ Web Portal 

- ใหช้ าระคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีก่ าหนดใหเ้รยีบรอ้ย 

- ส านักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยขอ้มลูบน website ของส านักงาน 

ก.ล.ต.  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

กฎหมำยจดัต ัง้หนว่ยงำนหรอืหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ทีร่องรบัหรอื

ใหอ้ ำนำจ ใหห้นว่ยงำนภำครฐัออกตรำสำรหนี ้ 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐโปรดระบมุาตราทีร่องรับหรอืให ้

อ านาจดว้ย) 

- 

 

2) 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนงัสอืชี้

ชวนตำมแตล่ะประเภทตรำสำรและลกัษณะกำรเสนอขำย 

หมำยเหต ุ(ยืน่แบบ filing และร่างหนังสอืชีช้วนรวมเป็นเอกสารชดุ

เดยีวกัน) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

3) หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

หมำยเหต ุ(กรณีทีม่กีารมอบอ านาจลงนามในแบบ filing หรอืเอกสาร

ประกอบการยืน่แบบ filing นี้) 

- 

4) มตคิณะกรรมกำรและ/หรอืส ำเนำมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้1 ทีอ่นุมตัใิห้

ออกตรำสำรหนี ้ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนี้2 

หมำยเหต ุ(1.กรณีเป็นบรษัิทจ ากัด ใหใ้ชม้ตคิณะกรรมการทีอ่นุมัตใิห ้

ออกตราสารหนี้ ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้ กรณีเป็นบรษัิท

มหาชนจ ากัด ใหใ้ชส้ าเนามตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้ 

ซึง่ระบวุงเงนิทีอ่นุมัตใิหอ้อกตราสารหนี้ 

2.กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถงึ ส าเนามติ

คณะกรรมการหรอืหนังสอืทีผู่ม้อี านาจสัง่การของหน่วยงานทีอ่นุมัตใิห ้

หน่วยงานภาครัฐ ออกตราสารหนี้) 

- 

5) หนงัสอืยนืยนักำรมผีลบงัคบัใชข้องมตแิละยงัมวีงเงนิทีไ่ดร้บั
อนุมตัคิงเหลอืเพยีงพอ  

หมำยเหต ุ(กรณีมตทิีป่ระชมุมอีายเุกนิ 1ปีนับถงึวันทีย่ืน่เอกสารผา่น

ระบบของส านักงาน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) หลกัฐำนทีแ่สดงไดว้ำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนีก้ระท ำได้

โดยชอบตำมกฎหมำยและกฎเกณฑข์องตำ่งประเทศทีใ่ชบ้งัคบั

กบักจิกำรดงักลำ่ว 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่แบบ filing เป็นกจิการตา่งประเทศ) 

- 

7) หนงัสอืรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูและเอกสำรทีผู่แ้ปลรบัรอง

วำ่ถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลและเอกสำรตน้ฉบบั ซึง่ลงนำมโดย         

ผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัผูแ้ปล พรอ้มประทบัตรำ (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ(กรณีขอ้มูลหรอืเอกสารทีย่ืน่แปลมาจากขอ้มลูหรอืเอกสารที่

เป็นภาษาอืน่) 

- 

8) สญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน (ถำ้ม)ี         

หมำยเหต ุ- 

- 

9) หนงัสอืรบัรองขอ้ก ำหนดสทิธชิดัเจนเป็นธรรม     

หมำยเหต ุ(กรณีเสนอขายหุน้กูต้อ่ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ผูล้งทนุราย

ใหญห่รอืผูล้งทนุท่ัวไป) 

- 

10) หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบคุคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

พรอ้มค ำรบัรองกำรไมม่ ีควำมสมัพนัธก์บัผูอ้อกหุน้กูต้ำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด หลกัทรพัยว์ำ่ดว้ย

คณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้และกำรกระท ำตำมอ ำนำจหนำ้ที่

ของ ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

หมำยเหต ุ(กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

11) หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบคุคล

ทีจ่ะขอ ควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

หมำยเหต ุ(กรณีเสนอขายหุน้กูท้ีจ่ัดใหม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

12) หนงัสอืยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นนำยทะเบยีน 

หมำยเหต ุ(ยกเวน้กรณีเป็นนายทะเบยีนเอง) 

- 

13) หนงัสอืรบัทรำบขอ้จ ำกดักำรโอนตรำสำรหนีข้องนำยทะเบยีน 

หมำยเหต ุ(ยกเวน้กรณีเป็นนายทะเบยีนเอง) 

- 

14) เอกสำรแนบทำ้ยแบบ filing 

หมำยเหต ุ(ใหย้ืน่เอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 

- ร่างขอ้ก าหนดสทิธ ิ(กรณีพันธบัตรหรอืหุน้กู)้ 

- ร่างสัญญาแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้(ถา้ม)ี 

- งบการเงนิประจ างวดปีบัญชลี่าสดุ และงบการเงนิงวดไตรมาสลา่สดุ 

- รายงานการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (ถา้ม)ี 

- ขอ้มลูผูค้ ้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน  (ถา้ม)ี 

- เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับแบบ filing (ถา้ม)ี) 

- 

15) เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมแบบ filing (ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) หนงัสอือนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั 

หมำยเหต ุ(กรณีเสนอขายตราสารหนี้สกลุเงนิบาทของกจิการ

ตา่งประเทศ) 

- 

17) หนงัสอืรบัรองกำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนั  

(Notary Public) 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ย้ืน่แบบ filing เป็นกจิการตามกฎหมายตา่งประเทศ) 

- 

18) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ที่

จ ำหน่ำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

19) เอกสำรแสดงขอ้มลูประกอบกำรขอผอ่นผนัใหเ้สนอขำยตรำสำร

หนีท้ ีอ่อกใหม ่(ถำ้ม)ี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

20) 

 
 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะยำวตอ่บคุคลในวงจ ำกดั ยกเวน้หุน้กูท้ ีม่ ี

อนุพนัธแ์ฝง ตรำสำรดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุของธนำคำร

พำณิชยห์รอืบรษิทัประกนัภยั และหุน้กูต้ำมโครงกำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์ 

 

•  เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ หรอื 

ผูล้งทนุรายใหญ ่ประเภทใดประเภทหนึง่ หรอืหลายประเภทรวมกัน 

 

(หมายเหต:ุ -) 

 

 

 

 

 

50,000 บาท ตอ่รุ่น 

 

 

 
 

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: การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใตโ้ครงการทดสอบ 

และพัฒนานวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการใหบ้รกิารในตลาดทนุ โดยใชร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล (Digital Infrastructure 

Regulatory Sandbox)  –  เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ 
ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1) พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ 

 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายศุกกูและการเปิดเผยขอ้มลู 

 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1 วัน  
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


