
การสมัครขอรับ username/password ระบบ online

• Flow การเตรียมการ

1. บริษัท ท ำหนังสือแต่งตั้งผู้บริหำรบัญชีผู้ใช้งำน (Account Administrator) ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทส่งถึง ก.ล.ต. สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.sec.or.th/downloadform
และ ก.ล.ต. ให้สิทธิ account administrator ตำมหนังสือแต่งตั้งของบริษัท

2. ผู้ใช้งำนระบบ สมัครขอรับ username/password ในระบบ EXAM (www.sec.or.th/exam)
3. ผู้ใช้งำนระบบ ติดต่อ account administrator เพ่ือให้สิทธิในกำรใช้งำนระบบ (สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้จำก

ระบบ EXAM)
4. เมื่อ account administrator ก ำหนดสิทธิเป็นที่เรียบร้อย ผู้ใช้งำนระบบจะได้รับอีเมลยืนยัน
5. ผู้ใช้งำนระบบสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ทันที

บริษัท

ผู้ใช้งำนระบบ EXAM

OFAR ORAP OFAM

FIAIPOS

SEC Online System

Account 
Administrator

1. หนังสือแต่งตั้งผู้บริหำรบัญชีผู้ใช้งำน
(Account Administrator)

ให้สิทธิผู้บริหำรบัญชีผู้ใช้งำน 
(Account Administrator)

2. สมัครขอรับ username/password

3. ติดต่อ account administrator เพื่อก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนระบบ

4. ก ำหนดสิทธิกำรใช้ระบบงำน

5. เข้ำใช้งำนระบบ

อีเมลแจ้งผลกำรด ำเนินกำรของ account administrator

• ค าอธิบายเพิ่มเติม

https://www.sec.or.th/TH/Pages/OnlineSubmissionFilings/ManageAccount.aspx
http://www.sec.or.th/exam


การเตรียมความพร้อมก่อนการน าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(เฉพาะกรณีน าส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว)

บริษัท

1. หนังสือแสดงความตกลง

หนังสือแต่งตั้ง/เพิกถอน

EF-1
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันบริษัท

EF-2/EF-3
EF-2 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพันบริษัท
EF-3 กรรมกำร/ผูท้ี่ถูกแต่งตั้งใน EF-2

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

ผู้ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

Public CA
2. ขอใบรับรอง/เพิกถอน

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แบบ 1 แบบ 2

EF-3 EF-2

EF-3

• Flow การเตรียมการ

• ค าอธิบายเพิ่มเติม

1. บริษัท ท ำหนังสือ EF-1 / EF-2 / EF-3  ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทส่งถึง ก.ล.ต.

กรณีบริษัทที่น ำส่งข้อมูลโดยกำรลงลำยมือชื่อดิจิทัล
2. ติดต่อสมัครขอใช้บริกำรและติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

จำก public CA ที่น่ำเชื่อถือตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ทั้งนี้ กำรขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้อีเมลและชื่อบริษัท
ที่ตรงกับที่ระบุในแบบฟอร์ม EF-3

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงลำยมือชื่อดิจิทัล (secsign.dll) บนเครื่องที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรใช้ส ำหรับส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
Online

ทั้งนี้ ผู้ใช้งำนสำมำรถศึกษำข้อก ำหนดเพ่ิมเติม download แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องพร้อมตัวอย่ำงกำรกรอก
แบบฟอร์ม ตรวจสอบรำยชื่อประเภทข้อมูลที่น ำส่งด้วยลำยมือชื่อดิจิทัล ตรวจสอบรำยชื่อ public CA สถำนที่จัดส่ง
เอกสำร และอ่ืนๆ ได้จำก www.sec.or.th/ca

หมำยเหตุ : บริษัทที่เคยยื่นแบบฟอร์ม EF-1 ต่อส ำนักงำนแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องยื่นแบบ EF-1 อีก

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงลายมือชื่อดิจิทัล ของ ก.ล.ต.

กรณีบริษัทที่น ำส่งข้อมูลโดยกำรลงลำยมือชื่อดิจิทัล

http://www.sec.or.th/ca


1. ผู้บริหารบัญชผีู้ใช้งาน (Account Administrator) มีหน้าที่อะไร

• เป็นผู้แต่งตั้ง เพิกถอน ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ เพิ่ม/ลบผู้ใช้งำนระบบ 
reset password และงำน admin อื่นๆ ให้กับพนักงำนในบริษัทตนเอง

2. ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (Account Administrator) ในหน่ึงบริษัทมีได้กี่คน

• ไม่จ ำกัดจ ำนวน

3. ตรวจสอบรายชื่อระบบออนไลน์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากที่ไหน

• www.sec.or.th/downloadform

4. ตรวจสอบช่ือแบบรายงานหรือข้อมูลที่ต้องระบุใน EF-3 ได้จากที่ไหน

• www.sec.or.th/ca

5. รายชื่อ public CA ที่ส านักงานยอมรับมีที่ไหนบ้าง

• สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้จำก www.sec.or.th/ca

6. สรุปว่าต้องส่งเอกสารอะไรให้ส านักงานบ้าง

• กรณีบริษัทใหม่ ที่ไม่เคยใช้งำนระบบออนไลน์ของส ำนักงำนมำก่อน

• หนังสือแต่งต้ัง / เพิกถอนผู้บริหำรบัญชผีู้ใช้งำน

• แบบ EF-1 หนังสือแสดงควำมตกลงในกำรน ำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

• แบบ EF-2 / EF-3 หนังสือแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

• กรณีบริษัทเก่ำทีเ่คยใช้งำนระบบออนไลน์ของส ำนักงำนอยู่ก่อนแล้ว

• แบบ EF-2 / EF-3 หนังสือแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)

http://www.sec.or.th/downloadform
http://www.sec.or.th/ca
http://www.sec.or.th/ca


7. สถานที่ในการจัดส่งหนังสือแต่งตั้ง/เพิกถอนผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน 
แบบฟอร์ม EF ต่างๆ

• ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชั้น 22
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900

8. มีค าถามติดต่อใคร

• ติดต่อส ำนักงำน (helpdesk)
โทร. 1207 ต่อ 2525 หรือ 2527
โทรสำร. (66) 2695-9660
อีเมล : helpdesk@sec.or.th

• ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ EXAM / ระเบียบวิธีปฏิบัติฯ / แบบฟอร์ม EF

• ไม่สำมำรถ login หรือไม่มีสิทธิในกำรส่งข้อมูล

• ติดต่อ Public CA โดยตรง

• ขั้นตอนกำรสมัคร/กำรติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ค าถามที่พบบ่อย (FAQ)


