
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ผำ่นระบบ Web 

Portal ภำยใตโ้ครงกำรทดสอบและพฒันำนวตักรรมเพือ่สนบัสนุนกำรใหบ้รกิำรในตลำดทนุ  

โดยใชร้ะบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนดจิทิลั (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)  –   

เพือ่กำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู (ขอ effective แบบ filing) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสอืชีช้วน (รวมเรยีกว่า “แบบ filing”)  

เพือ่การมผีลใชบั้งคับ อาจยืน่แบบ filing หากเขา้เงือ่นไข ดังนี้ 

 

1) แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่การมผีลใชบั้งคับเป็นแบบฟอรม์ตามแตล่ะประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย ทีผ่่านการยืน่    

แบบ filing เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ (ตามคูม่อื filing เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้) และเพือ่ขอเริม่ตน้นับระยะเวลาการมผีลใช ้

บังคับ (นับหนึง่ ตามคูม่อื filing เพือ่นับหนึง่) มาแลว้* 

 

2) แบบแสดงรายการขอ้มลูทีย่ืน่เป็นแบบฟอรม์ตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย* 

 

2. ผูย้ืน่แบบ filing ไดร้ะบขุอ้มูลในแบบ filing ซึง่รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกับการเสนอขายครบถว้นแลว้ 

 

3. ผูย้ืน่แบบ filing ไดส้ง่ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสผ์่านระบบ Web Portal ของส านักงาน ก.ล.ต.  และช าระคา่ธรรมเนียมสว่นเพิม่ 

(ถา้ม)ี ทัง้นี้ แบบ filing ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับเมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ  

 

4. ลงนามรับรองขอ้มลูในระบบ  E-Signature Platform ดว้ย Electronic signature ของผูม้อี านาจลงนามตามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนด 

 

5. กรณีแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่แบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอื ไมค่รบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ความ

บกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทราบผ่านระบบ Web Portal พรอ้มทัง้ถอยสถานะ

ของแบบ filing กลับไป เพือ่ใหผู้ย้ืน่แบบ filing จัดท าและสง่ขอ้มลูเขา้มาใหม ่     

 

หมายเหต ุ* ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบับทีย่ืน่มาเพือ่ขอเผยแพร่และนับระยะเวลาการมผีลใชบั้งคับครัง้กอ่นนัน้ ไดร้ะบขุอ้มูล

เกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ในแบบ filing ครบถว้น ใหถ้อืวา่การยืน่แบบ filing ฉบับดังกลา่วนัน้เป็นการยืน่แบบ filing  

เพือ่ขอมผีลใชบั้งคับในครัง้นี้ได ้โดยไม่ตอ้งมกีารยืน่แบบ filing ฉบับใหมต่่อส 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 พรอ้มเอกสารหลักฐานตามทีก่ าหนด  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

• ผูย้ืน่แบบ filing ช าระค่าธรรมเนียม (ถา้ม)ี ตามอัตราทีก่ าหนด 

โดยช าระในมลูคา่สทุธจิากคา่ธรรมเนียมทีช่ าระเมือ่ครัง้ 

ขอเผยแพร่แบบ filing เบือ้งตน้ 

• กรณีด าเนนิการจัดท าแบบ filing ในระบบ Web Portal และสง่

เอกสารครบถว้นตามรายการเอกสารประกอบการยืน่แบบ filing 

ตามทีก่ าหนดแลว้ ส านักงาน ก.ล.ต. จะใหเ้ปิดเผยขอ้มูลบน 

website ของส านักงาน ก.ล.ต.  

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

• กรณีแบบ filing หรอืเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่แบบ 

filing ไมถ่กูตอ้งหรอื ไมค่รบถว้น ส านักงาน ก.ล.ต. จะแจง้ความ

บกพร่องของขอ้มลูใหท้ราบผา่นระบบ Web Portal 

- ผูท้ีจ่ะเสนอขาย และทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) (ถา้ม)ี จัดท า

และสง่ขอ้มูลเขา้มาใหมผ่่านระบบ Web Portal 

- ส านักงาน ก.ล.ต. จะใหเ้ปิดเผยขอ้มลูบน website ของ

ส านักงาน ก.ล.ต.   

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) จดหมำยน ำสง่ขอ้มลูเพือ่มผีลใชบ้งัคบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนงัสอืชี้

ชวนตำมแตล่ะประเภทตรำสำรและลกัษณะกำรเสนอขำยทีเ่พิม่เตมิ

ขอ้มลูเกีย่วกบักำรเสนอขำยแลว้ 
หมำยเหต ุ(ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่าง

หนังสอืชีช้วนทีป่รับปรุงแกไ้ข รวมเป็นเอกสารชดุเดยีวกัน) 

- 
 

3) สว่นรบัรองควำมถูกตอ้งของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอ
ขำยตรำสำรหนีแ้ละรำ่งหนงัสอืชีช้วนโดยผูม้อี ำนำจ 

ลงนำม 

หมำยเหต ุ แบง่เป็น 2 สว่น ตามตารางหลักเกณฑก์ารลงลายมอืชือ่
รับรองขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

1. สว่นขอ้มลูผูอ้อกตราสารหนี้ 
2. สว่นขอ้มลูเกีย่วกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

(ตามแบบทีจ่ัดไวบ้นระบบ Web Portal) 

- 

4) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิส ำหรบั
กำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี  

หมำยเหต ุ- 

- 

5) หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ ำหนำ้ที่
จ ำหน่ำยตรำสำรหนี ้(ถำ้ม)ี 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) เอกสำรอืน่ใดทีอ่ำ้งองิตำมแบบ filing (ถำ้ม)ี 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ (ถำ้ม)ี 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขำยตรำสำรหนีร้ะยะยำวตอ่บคุคลในวงจ ำกดั ยกเวน้หุน้กูท้ ีม่ ี

อนุพนัธแ์ฝง ตรำสำรดอ้ยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุของธนำคำร

พำณิชยห์รอืบรษิทัประกนัภยั และหุน้กูต้ำมโครงกำรแปลง

สนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์ 

 

 

 

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

  •  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 ภายใตโ้ครงการทดสอบและ

พัฒนานวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการใหบ้รกิารในตลาดทนุ โดยใชร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล (Digital Infrastructure 

Regulatory Sandbox)  –  เพือ่การมผีลใชบั้งคับของแบบแสดงรายการขอ้มลู (ขอ effective แบบ filing) 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



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: - 


