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  สํานักงานไดปรับปรุงแกไขประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกับการอนุญาตให

ออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยไดเปลี่ยนแปลงระบบการอนุญาตใหแตกตางไปจากเดิม ซึ่งชวย

เพิ่มความคลองตัวในการออกตราสารหนีข้องภาคเอกชนมากขึ้น ทัง้นี ้สํานักงานไดจัดทําระบบ

สารสนเทศรองรับการอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูออก 

ตราสารหนี้ในการสงแบบแสดงขอมูลตราสารหนีเ้พื่อใหการอนุญาตมีผลสมบูรณ และแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (“แบบ filing”) และเปนการจัดฐานขอมูลการเสนอขาย

ตราสารหนี้ใหมีความครบถวนและเหมาะสมยิ่งขึน้  

 

 
1. ระบบ Debt Securities Offering (DSO) 

  เปนระบบ Online ที่จัดทาํขึน้ สําหรับการยื่นแบบแสดงขอมูลตราสารหนี ้ 

(แบบ 35-2-2) ที่จะเสนอขายในแตละครั้ง  โดยผูออกตราสารหนี้(issuer) หรือ ผูรับมอบสิทธจิาก 

issuer1 (เชน ทีป่รึกษาทางการเงิน(FA) , ทีป่รึกษากฎหมาย หรือ ผูจัดการการจัดจาํหนาย)

สามารถบนัทกึขอมูลและ upload ขอมูลการเสนอขาย และการรายงานผลการขายในระบบขางตน 

และสามารถจดัพิมพแบบฟอรมเพื่อใชยืน่ตอสํานักงานไดดวย  

2. ระบบ Debt Securities Filing (DSF) 

  เปนการสงขอมูล online แบบ filing ใหรองรับเกณฑการยื่น shelf แบบ filling ได 

กรณีที่ issuer ไมตองการทีจ่ะ shelf filing  จะตองจัดสงขอมูล filing เต็มรูปแบบในทุกหัวขอ  

สวนกรณทีี่ตองการ shelf filing จะสามารถสงขอมูล filing update ตามประกาศที่เกี่ยวของทุกครัง้ 

รวมทัง้ขอมูลตราสารหนีท้ี่จะเสนอขายในครั้งนั้นๆ โดยระบบจะประมวลผลแบบ filing ใหเปน

ปจจุบันในทุกหัวขอ  

 

  

                                                 
1 ในกรณีที่ issuer ไมประสงคจะเปนผูดําเนินการบันทึกเอง สามารถมอบสิทธิการบันทึกขอมูลได ดังนี้   

(1) issuer ขอ user name และ password จาก สํานักงาน  

(2) issuer เขาระบบ DSO เพื่อมอบสิทธิใหผูรับสิทธิ  

(3) ผูรับสิทธิ ขอ user name และ password ของตนเองจากสํานักงาน และทําการบันทึกขอมูล 

 1. บทนํา 

 2. ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
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 ระบบที่รองรับ ผูรับผิดชอบ 

Step I : ยื่นแบบคําขออนญุาตเสนอขาย 
  (เฉพาะกรณีทีต่องขออนุญาต)  

  (แบบ 35-2-1 แบบ 35-2-3 แบบ 35-CB หรือแบบ 35-F 

แลวแตกรณี) สํานกังานจะบนัทึกขอมูลเปด case 

ในระบบ  

DSO  Issuer / สํานกังาน  

Step II : บันทึกรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย 
  ในการเสนอขายแตละครั้ง issuer/ผูรับสิทธิ  ตอง

บันทกึรายละเอียดตราสารหนี้ หรือแบบ 35-2-2  

พรอมพิมพแบบและลงนามรบัรองความถูกตอง  

จัดสงตอ สํานกังาน (ยกเวนบางกรณีไมตองพิมพสง)  

และสง online ขอมูลที่บันทกึครบถวนแลว 

DSO Issuer / ผูรับสิทธ ิ

Step III : สงแบบ filing online (เฉพาะกรณีตองยื่น filing) 

  issuer / ผูรับสิทธิ ยื่นแบบ filing เปนเอกสาร พรอมสง 

online ในรูปแบบ PDF   

 

DSF  Issuer / ผูรับสิทธ ิ

Step IV : รายงานผลการขาย 
  ภายหลงัเสนอขายแตละครั้ง (กรณีตราสารหนี ้

ระยะสั้น รายงานเดือนละครั้ง) issuer/ผูรับสิทธิ  

บันทกึขอมูลผลการขาย สง online พรอมพิมพ 

แบบรายงาน ลงนามรับรองความถกูตอง จัดสง 

ตอสํานักงาน 

DSO Issuer / ผูรับสิทธ ิ

 
 

  

 3. กระบวนการปฏิบัติงานโดยสังเขป 
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ลําดับเหตุการณ การปฏิบัติงาน หมายเหต ุ

1.ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี ้

(กรณีที่ตองขออนุญาต) 

ยื่นแบบคําขออนุญาต ประกาศวาดวย แบบคําขอ

อนุญาตเสนอขายตราสารหนี้  

2.รับทราบผลการพิจารณาอนุญาต

(กรณีที่ตองขออนุญาต) 

สํานักงานแจงผลการอนุญาต 

ภายใน 7 วนัทาํการ  

 

3.กอนเสนอขายตราสารหนี ้

(กรณีที่ตองยืน่แบบ filing) 

ยื่น filing + สง online ที่ระบบ DSF 

และสง online            file 

 

4.กอนวันที่ effective filing  บันทกึและพมิพแบบแสดงขอมูล

ตราสารหนี ้(แบบ 35-2-2)  

ที่ระบบ DSO (ยกเวนตราสารหนี้

ระยะสั้นที่ไมใชหุนกูอนพุันธ)และ 

สง online ขอมูล 

 

5.วันที่รายงานผลการขาย บันทกึแบบรายงานผลการขายผาน

ระบบ DSO พรอมพิมพและสง 

online 

 

 
สรุปการสงเอกสารและ online ขอมูล 
 

 คําขออนุญาต  ขอมูลตราสาร / 35-2-2  filing  รายงานผลขาย 

ตราสารหนี้ บริษัททั่วไป ยื่นแบบคําขอตาม

ทายประกาศ

สํานักงาน  

 
-   online + print สง 

 
online + สง hard copy. 

 
online + print สง  

 

การใช Account และ Password สําหรับการสงขอมลูตราสารหนี ้
1.เมื่อบริษัทไดรับ account และ password ในการใชงานระบบแลว ควรเปลี่ยน 

password ทันท ีเพื่อปองกนัมิใหผูอ่ืนนาํ password ไปใช 

2.หามเปดเผย password ใหแกบุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทตองเปนผูรับผิดชอบใน

ความถกูตองของขอมูลตาง ๆ  
  

 4.work flow การทํางานของ issuer หรือ ผูรับมอบสิทธิจาก issuer 
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 วิธีการเขาระบบ DSO 
 1. เขาไปที ่https://capital.sec.or.th/ssl_client/corp_fin/dso/index.php 

2 ใส login และ password ที่ไดรับจากสํานักงาน (ใช login และ password เดียวกบั

ระบบ DSF ได) 

3.กด submit  

 กรณีไมสามารถเขาระบบได ข้ึนขอความวา “ERROR : Login ชื่อ login not found”  

แสดงวา password ไมถูกตอง ใหลองใหมอีกครั้ง หากเขาระบบไมไดอีก ใหแจงมาที่สํานักงาน 

เพื่อขอให reset password ใหม 

 

 
  

 5. วิธีการใชงานระบบ Debt Securities Offering หรือระบบ DSO 
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 ในระบบ DSO แบงหมวดการทํางานออกเปน 8 หัวขอหลัก ไดแก  

1. การมอบสิทธิการบันทึกขอมูล   

2. การเสนอขาย  

3. การรายงานผลการขาย  

4. รายงานผลการขายตราสารหนี้ระยะสัน้ 

5. รายงานผลการไถถอนหุนกูอนุพนัธ 

6. เอกสารที่เกีย่วของ (เฉพาะกรณีเสนอขาย II/HNW หรือวงแคบ) 

7. เปลี่ยนแปลงขอมูลผูแทนผูถือหุนกู 

8. ประวัติการสงขอมูล  

 

 
 
  

รายงาน 

ผลการขาย 

การมอบสิทธ ิ 1

การเสนอขาย 
2

3

เปลี่ยนแปลงขอมูล 
ผูแทนผูถือหุนกู 

6

รายงานผลการขาย 

และไถถอน  

ตราสารหนี้ระยะสัน้ 

ที่ไมใชคร้ังแรก  

4

รายงานผลการ 

ไถถอนหุนกูอนุพันธ 
5

เปลี่ยนแปลงขอมูล

ผูแทนผูถือหุนกู 
7

ประวัติการสงขอมูล 8
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 วิธีการกรอกขอมูลระบบ DSO 
1 การใหสทิธบัินทกึขอมลู  : สําหรับใหผูออกตราสารหนี้มอบสิทธิการบันทึกขอมูลและ

การรายงานผลการขายใหกบัผูรับมอบสิทธิเพื่อทําหนาทีแ่ทน ผูออกตราสารหนี้จะขอรหัสการใช

ระบบ DSO จากสํานักงาน และดําเนนิการมอบสิทธิ จากนัน้ผูรับมอบสิทธิจะตองขอ login และ 

password จากสํานกังาน เพื่อดําเนินการบันทกึขอมูลแทนผูออกตราสารหนี ้ทั้งนี้ login ของ 

ผูรับมอบสิทธจิะสิ้นสุดอายลุง เมื่อไดทาํการสงรายงานผลการขายตราสารหนี้แลว 

1.1 ผูออกตราสารหนีท้ําการมอบสิทธิ คลกิหวัขอ “เลือกผูรับมอบสิทธิ” 

 
 

  1.2 ผูออกตราสารหนีเ้ลือกชือ่บริษัทรับมอบสิทธิ โดยเลอืกชื่อบริษัท 

ชองดานซายมือ คลิกลูกศรชี้ไปดานขวา ชื่อบริษัทนัน้จะมาอยูในฝงขวามือ กด “Add”  

กรณีเลือกชื่อบริษัทผิด ใหเลือกชื่อบริษัทจากชองดานขวามือ  

คลิกลูกศรชี้ไปดานซายมือ ชือ่บริษัทนัน้จะยายมาอยูในฝงซายมือ 
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 2. “การเสนอขาย” : สําหรบับันทกึขอมูลการเสนอขายตราสารหนี ้นาํสงขอมูล และพิมพ

แบบแสดงขอมูลตราสารหนีท้ี่จะเสนอขาย โดยแบงเมนกูารทาํงานออกเปน 4 เมนูยอย ไดแก  

  2.1 “ประเภทตราสาร” เพื่อบันทกึประเภทตราสารทีจ่ะเสนอขายในแตละครั้ง ทัง้นี ้ 

ประเภทตราสารตางกนั การบันทกึขอมูลในข้ันตอไปก็จะตางกันตามไปดวย  เชน การเสนอขาย 

หุนกูมีประกนัจะตองบันทึกหลักประกนั เปนตน ถาตราสารหนีเ้สนอขายพรอมกันหลายชุด 

ในเวลาเดียวกนัตองกรอกขอมูลแยกเปนชดุ ๆ ไป 

   ก. เลือก “ลักษณะการอนญุาต” เปน “การเสนอขายตราสารหนี ้

ในกรณีทัว่ไป ตามประกาศ ทจ. 9/2552 (PO) เลขทีห่นงัสือ..........” ซึง่บริษัทไดเคยขออนุญาตไว

กับสํานักงาน โดยระบบจะแสดงลักษณะการขออนุญาตทั้งหมดทีม่ีอยูในเวลาใด ๆ  

 
 

   ข. คลิก “คนหา” จะขึน้ pop up เพื่อยนืยนัการเลือกลักษณะการอนญุาต 

เนื่องจากหากเลือกประเภทลักษณะการอนุญาตผิด จะมีผลใหขอมูลที่กรอกเขาไปแลวตองยกเลกิ

ทั้งหมด หากถกูตองใหคลิก “OK”  หากไมถูกตองใหเลือก “Cancel” แลวเลือกลักษณะการ

อนุญาตใหมอีกครั้ง
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   ค. กรณีที่ตราสารหนีท้ี่จะเสนอขายยังไมเคยกรอกเขาระบบ ขอใหคลกิ 

“เพิ่มขอมูล”  แตถาเคยกรอกขอมูลเขามาแลวจะขึ้นตารางของขอมูลนัน้ ซึง่ทานสามารถคลิก 

เลือกรายการนั้นได โดยคลิก “แกไข” ชุดที่ตองการแกไขขอมูล 

 
 

   ง. กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก   

- กรอกรหัส ThaiBMA  

- กรอกรหัสชื่อ บ. (ไมเกิน 6 หลัก)  

- เลือก “ประเภทตราสารที่จะเสนอขาย”  

- เลือก “ประเภทตราสาร”   

 
 

ระบบจะแสดงโดยอัตโนมัติ 
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   จ. ระบุลักษณะการเสนอขายครั้งนี้ เลือก “เสนอขายแกประชาชนทัว่ไป (PO)” 

 
 

   ฉ. ใสขอมูลใหครบถวน ไดแก  

- “การยืน่ Filing” ใหระบุวันที่สํานักงานมผีลใชบังคับในแบบ filing 

- “หลักประกัน” กรณีมีหลกัประกันใหระบ ุ“ประเภทหลกัประกัน”   

และ “มูลคาหลักประกัน” 

- “ประเภทตราสารหนี้” กรณีเปนหุนกูดอยสิทธ ิใหเลือก “ดอยสทิธิ” และ

และเลือก “เมือ่ผูออกหุนกูถกูพทิักษทรัพย หรือถูกศาลพพิากษาใหลมละลาย” หรือ “การชําระบัญชีเพื่อ

การเลิกบริษทั” หรือ “กรณีอ่ืน (โปรดระบุ) โดยระบุรายละเอียดการดอยสิทธิ” 
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- “ประเภทตราสารหนี้” ระบชุื่อผูแทนผูถือหุนกูและวนัทีเ่ร่ิมตน 

- “ชื่อเฉพาะหุนกู” ระบุชื่อเฉพาะหุนกู (ภาษาไทย) และ  

ชื่อเฉพาะหุนกู (ภาษาองักฤษ) 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “Add” 
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  2.2 “สาระสาํคัญตราสาร” กรณียังไมเคยกรอกขอมูลในสวนนี้ ใหคลิกเลือก 

“บันทกึ” ชุดทีต่องการกรอกขอมูล แตถาเคยกรอกขอมูลนี้แลวและตองการแกไขใหคลิกเลือก 

“แกไข” ชุดที่ตองการแกไข 

 
 

ก.กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก 

 - “การเสนอขาย” ประกอบดวย “จาํนวน” / “มูลคาที่ตราไว 

หนวยละ” / “มูลคาเสนอขายหนวยละ” / “มูลคาเสนอขายรวม” (ระบบจะคํานวณจาก  

“จํานวน” คูณ “มูลคาที่ตราไวหนวยละ”) 
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-“อัตราดอกเบี้ย” เลือก “ประเภทอัตราดอกเบี้ย” / ระบุ “อัตรา

ดอกเบี้ย (ภาษาไทย)” / “อัตราดอกเบี้ย (ภาษาอังกฤษ)” 

- “อายุตราสาร” ระบุ “วนัทีอ่อก” / “วนัทีค่รบกําหนดไถถอน”  /  

คลิก “คํานวณอายุ” ระบบจะคํานวณอายเุปน ป เดือน วัน หากไมถกูตองสามารถแกไขได /  

“ระยะเวลาการชําระหนี้” / เลือก “วนัทีเ่สนอขาย” / เลือก “วนัที่ปดการขาย” 

- “สิทธกิารไถถอนกอนกาํหนด (put/call) กรณีมีใหสิทธไิถถอน 

ใหระบุเลือก “สิทธิการไถถอน” และกรอก “รายละเอียดการไถถอนกอนครบกําหนด” 

- “การจัดอันดบัความนาเชื่อถือ” ระบุ “ประเภท rating” / 

“สถาบนัจัดอันดับ” / “Rating” / “วนัที ่rating”  กรณีที่มีมากกวา 1 รายการ ใหคลกิ “เพิ่ม” แลว

กรอกขอมูลเพิม่เติม หากกรอกผิดรายการ ใหคลิก “ลบ” เพื่อลบรายการนั้น 

- “รายละเอยีดตราสารเพิ่มเติม” กรณีที่มีใหระบุในชอง 

“ภาษาไทย” 

- “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ระบุชื่อที่ปรึกษาทางการเงนิ กรณีที่มีมากกวา  

1 บริษัท ใหคลิก “เพิ่ม” แลวกรอกขอมูลเพิ่มเติม หากกรอกผิดรายการ ใหคลิก “ลบ” เพื่อลบรายการนั้น 
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-  “นายทะเบียนหลกัทรพัย” กรณีเลือก “ใบอนุญาต” ใหระบุชื่อ 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

- “ผูสอบบัญชี” ถามี ระบุชื่อผูสอบบัญชีและสังกัด กรณี 

ที่มีมากกวา 1 รายการ ใหคลิก “เพิ่ม” แลวกรอกขอมูลเพิ่มเติม หากกรอกผิดรายการ ใหคลิก “ลบ” 

เพื่อลบรายการนั้น 

- “รายละเอยีดผูติดตอ” ระบุ “ชื่อผูติดตอ” / “email” / “โทรศพัท”

กรณีที่มีมากกวา 1 รายการ ใหคลิก “เพิ่ม” แลวกรอกขอมูลเพิ่มเติม หากกรอกผิดรายการ ใหคลิก 

“ลบ” เพื่อลบรายการนัน้ 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “Add” 

 
 

  2.3 การสงขอมูลใหกับสํานกังาน ใหคลิก “สงขอมูล” ชุดที่ตองการสง ระบบ 

จะขึ้น pop up “โปรดสอบทานขอมูล หากสงขอมูลการเสนอขายแลวจะไมสามารถทําการแกไข

ขอมูลได” เพื่อใหทานยืนยันอีกครั้ง หากถกูตองแลวใหคลิก “OK” ที ่pop up  แลวคลิก “submit” 

อีกครั้ง เพื่อสงขอมูล ระบบจะแจงการสงผานในระบบวา “Process complete”   

   กรณีที่ตองการแกไขขอมูลที่สงไปแลว ใหทานแจงเจาหนาที่สํานักงาน

เพื่อขอใหปลด flag ชุดขอมูลนั้น 
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2.4 “พิมพแบบเสนอขาย” คลิก “พิมพ” ชดุที่ตองการสั่งพิมพ ระบบจะพิมพ

ออกมาในรูปแบบ PDF ซึง่บริษัทจะตองสงแบบ 35-2-2 ที่ลงนามแลวมาที่สํานกังานเพื่อ 

ใหแบบ filing มีผลใชบังคับ 
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3.การรายงานผลการขาย : สําหรับบันทกึขอมูลรายงานผลการขาย นําสงขอมูล และ

พิมพรายงานผลการขาย โดยแบงเมนูการทํางานออกเปน 4 เมนยูอย ไดแก  

  3.1 “สาระสาํคัญตราสาร”  กรณียังไมเคยกรอกขอมูลในสวนนี้ ใหคลิกเลือก  

“บันทกึ” ชุดทีต่องการกรอกขอมูล แตถาเคยกรอกขอมูลนี้แลวและตองการแกไขใหคลิกเลือก  

“แกไข” แตถาขึ้นขอความวา “ไมพบขอมูลการเสนอขายตราสารในฐานขอมูล” แสดงวา  

ทานยงัไมไดสงขอมูลการเสนอขายในขอ 2.3 หรือทานอาจจะยงัไมเคยกรอกขอมูลในขอ 2  

การเสนอขาย 

 

 
 

   ก. ตรวจสอบความถกูตองครบถวนของขอมูล และระบ ุ“ระยะเวลา 

การจองซื้อและชําระในคาซือ้ตราสาร” เนือ่งจากขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลที่เคยกรอกแลวใน 

“ขอ 2 การเสนอขาย”  หากถกูตองใหคลิก “Add” แตถาตองการแกไขขอมูลใหแจงเจาหนาที ่

ของสํานกังานเพื่อทาํการปลด flag และทานจะตองกลับไปแกไขในขอ 2.1 และ 2.2 ข้ึนอยูกับวา

ขอมูลที่ตองการแกไขอยูในหัวขอไหน 
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  3.2 “ผลการเสนอขาย”  กรณียังไมเคยกรอกขอมูลในสวนนี้ ใหคลิกเลือก “บันทึก” 

ชุดที่ตองการกรอกขอมูล แตถาเคยกรอกขอมูลนี้แลวและตองการแกไขใหคลิกเลือก “แกไข”  

ชุดที่ตองการแกไข 

 
 

ก. ”ผลการเสนอขายตราสารหนี้” แบงประเภทเปนผูลงทุนสัญชาติไทย

และผูลงทนุตางประเทศ โดยกรอกเปนตัวเลข และในชอง “รวม” ระบบจะคํานวณรวมใหอัตโนมัติ 
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   ข.”รายชื่อผูไดรับการจัดสรรหลักทรัพยในจํานวนที่สูงสดุ 20 อันดับแรก” 

ระบุรายชื่อผูไดรับการจัดสรร  กรณีรายชื่อที่ไดรับจัดสรรเกิน 50 ชื่อ ขอใหแนบ file ไวที ่“แนบ File 

ผูที่ไดรับการจดัสรรเพิ่มเติม” และพิมพ file นี้เปนเอกสารแนบสงมาพรอมกับเอกสารรายงาน 

ผลการขายมาที่สํานักงาน 

   ค.”จํานวนเงนิสุทธทิี่ผูเสนอขายไดรับจากการเสนอขายตราสาร  

(สุทธิแลวหลังหกัคาใชจาย)” ระบุ “รายละเอียด” และ “ระบุจํานวนเงนิ” 

   ง.”ผลการจัดจาํหนายของผูจดัจําหนายหลกัทรัพย” ระบ ุ 

“ชื่อผูจัดจําหนายหลกัทรพัย” / “จาํนวนหลกัทรัพยที่รับจดัจําหนาย” / “จํานวนหลักทรัพยที่ซื้อ 

ไวเอง” / “คิดเปนรอยละของการเสนอขาย”  หากมีมากกวา 1 บริษัท ใหคลิก “เพิ่ม” และ 

กรอกรายละเอยีดในชองถัดไป 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “Update” 

กรณีที่คลิก “Update” แลว ระบบขึ้น pop up วา “กรุณาบันทึกจาํนวน 

ผูจองซื้อตราสารหนี้ในตารางผลการเสนอขายใหมีจาํนวนรวมเทากันกบัจํานวนที่ขายได” ใหคลิก 

“OK” แลวตรวจสอบวา ในขอ 3.1 ทานไดคลิก “Add” แลวหรือยงั หรือขอมูลในขอ 3.1 หวัขอ 

“จํานวนที่ขายได” มีจํานวนไมเทากับขอ 3.2 ในหวัขอ “จาํนวนรวมผลการขายเสนอขายตราสารหนี้” 

ใหทานแกไขจาํนวนใหถูกตอง 
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  3.3 “การสงขอมูล” กรณีทีก่รอกขอมูลครบถวนแลว และตองการสงขอมูลใหกับ

สํานักงาน ใหคลิก “สงขอมลู” ชุดที่ตองการสง ระบบจะขึ้น pop up “โปรดสอบทานขอมูล  

หากสงขอมูลการเสนอขายแลวจะไมสามารถทาํการแกไขขอมูลได” เพื่อใหทานยนืยันอีกครั้ง  

หากถูกตองแลวใหคลิก “OK” ที ่pop up  แลวคลิก “submit” อีกครั้ง เพื่อสงขอมูล ระบบจะแจง

การสงผานในระบบวา “Process complete”   

   กรณีที่ตองการแกไขขอมูลที่สงไปแลว ใหทานแจงเจาหนาที่สํานักงาน

เพื่อขอใหปลด flag ชุดขอมูลนั้น 

   กรณีที่ข้ึน pop up วา “กรุณาติดตอเจาหนาที่สํานกังาน ก.ล.ต.

ผูรับผิดชอบ” ขอใหทานติดตอเจาหนาที่ของสํานักงานเพื่อทาํการตรวจสอบขอมูลและ confirm 

ขอมูลในสวน “ขอ 2 การเสนอขาย” กอน หลังจากเจาหนาทีท่ําการ confirm ขอมูลแลว ทานจึงจะ

สามารถสงขอมูลรายงานผลการขายได 
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  3.4“พิมพแบบรายงาน” คลิก “พิมพ” ชุดทีต่องการสั่งพิมพ ระบบจะพิมพออกมา

ในรูปแบบ PDF ซึ่งบริษทัจะสงรายงานผลการขายที่ลงนามแลวมาภายใน 15 วันหลงัจาก 

วันสิน้เดือนการขายมาที่สํานกังาน
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 4. การรายงานผลการขายที่ไมใชครั้งแรก / การไถถอนตราสารหนี้ระยะสัน้ ขามไปทาํขอ 7 

 5. รายงานผลการไถถอนหุนกูอนุพันธ ขามไปทาํขอ 7 

 6. เอกสารที่เกี่ยวของ ขามไปทําขอ 7 

 7. เปลีย่นแปลงขอมลูผูแทนผูถือหุนกู หลงัจากมีการเสนอขายแลว ถาทานมีการเปลี่ยน

ผูแทนผูถือหุนกู จะตองมากรอกขอ “7.1 เปลี่ยนแปลงขอมูลผูแทนผูถอืหุนกู” เพื่อกรอกขอมูล 

การเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู โดยคลกิ “ชื่อเฉพาะหุนกู” ของชุดที่เปลี่ยนแปลง 

 

 

 
 

   ก.กรอกขอมูล “วนัที่ส้ินสุด” ของผูแทนผูถอืหุนกูเดิม 

   ข.เลือก “ชื่อผูแทนผูถือหุนกู” รายใหม ในบรรทัดถัดไป และระบุ“วันทีเ่ร่ิมตน”  

   หากกรอกขอมูลครบถวนแลวใหคลิก “Update” 
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 8. ประวัติการสงขอมลู” เลือกชวงเวลาที่ตองการดูประวัติที่เคยสง หากตองการดูในสวน 

“การเสนอขาย” ใหเลือก “8.1 การเสนอขาย” หรือหากตองการดูในสวน “รายงานผลการขาย”  

ใหเลือก “8.2 รายงานผลการขาย” และกาํหนดชวงเวลา “วันที่ต้ังแต” “ถึงวนัที่” หลังจากนั้นคลิก 

“คนหา” ระบบจะแสดงขอมูลที่เกิดในชวงทีก่ําหนดเวลาขึ้นมา ซึง่ทานสามารถคลกิดูรายละเอยีดได 
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 ระบบ DSF เปนระบบที่รับขอมูล online แบบ filing ทั้งนี ้สํานักงานไดปรับปรุงแบบ filing 

สําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ออกเปน 3 แบบ ไดแก  

- แบบ 69-Base เปนแบบ filing ฉบับเต็ม (full form) ใชสําหรับการเสนอขายตอ

ประชาชนทัว่ไป (PO) ทั้งกรณี shelf filing และกรณีไม shelf filing 

- แบบ 69-Supplement ใชเฉพาะบริษทัทีต่องการ shelf filing และสง 

แบบ 69-Base มากอนหนานี้แลว ซึง่บริษทัมีหนาที่ตองสงขอมลูตอเนือ่งในสวนของงบการเงนิ 

ทุกไตรมาสและ MD&A ยกเวนไตรมาส 4 ให update เปนงบปและแบบ 56-1 เพื่อรักษาสถานะ 

การ shelf filing  

- แบบ 69-Pricing ใชสําหรับการเสนอขายครั้งตอ ๆ ไปในบริษัทที่ตองการ  

shelf filing 

 

 ระบบ DSF จะแบงประเภทผูออกตราสารหนี้ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตองการ  

shelf filing และกลุมที่ไมตองการ shelf filing  

 บริษัทที่ตองการ shelf filing   ระบบจะกาํหนดใหการยืน่แบบ filing คร้ังแรกเปน 

การสงแบบ 69-Base ผูสงแบบ filing จะสงขอมูลใหครบทุกหัวขอตามที่สํานักงานกาํหนด  

จึงจะถือไดสงแบบ 69-Base ครบถวน หลังจากนัน้จะตอง update ขอมูลงบการเงิน+MD&A  

ทุกไตรมาส ยกเวนไตรมาส 4 ให update เปนงบป+แบบ 56-1 ในแบบ 69-supplement และ 

เมื่อมีการเสนอขายครั้งตอไป จะกาํหนดใหยืน่แบบ 69-Pricing 

 

 ในระบบ DSF แบงหมวดการสงขอมูลเปน 3 หวัขอหลัก ไดแก  

 1.การเสนอขายครั้งแรก  

 2. การ update filing (เฉพาะกรณีตองการ shelf filing) เพื่อรักษาสถานะ shelf filing  

เปนการสงงบการเงนิทุกไตรมาสและ MD&A ยกเวนไตรมาส 4 ให update เปนงบปและแบบ 56-1  

 3.การเสนอขายครั้งถัดไป 
 
  

 6. วิธีการใชงานระบบ Debt Securities Filing หรือ ระบบ DSF  
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 วิธีการเขาระบบ DSF 
 1. เขาไปที ่https://capital.sec.or.th/ssl_client/corp_fin/dso/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ใส login และ password ที่ไดรับจากสํานักงาน (ใช login name และ password 

เดียวกับระบบ DSO ได) 

3.กด login 

 4.คลิกหวัขอ “filing ตราสารหนี ้(ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ)” 
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 การกรอกขอมูลเพื่อสง filing ในระบบ DSF 
 1.การเสนอขายครั้งแรก มีวิธกีารกรอกรายละเอียดดังนี ้

- “ผูออก/ผูเสนอขายตราสารหนี้” จะขึ้นชือ่ของบริษัทตาม login 

  - “ลักษณะตราสาร” เลือก “ตราสารหนี้ระยะยาว” 

  - “ประเภทตราสาร” เลือก ประเภทตราสารที่จะเสนอขาย 

  - “ประเภทการเสนอขาย” เลือก “PO (เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป)” 

  - “ลักษณะการขออนุญาต” เลือก การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทัว่ไป ตาม

ประกาศ ทจ. 9/2552 (PO) เลขที่หนังสือ ........(ตามเลขที่หนังสือที่ไดรับอนุญาตจากสํานกังาน) 

  - “filing คร้ังที”่ เลือก 1  

ยกเวนกรณทีี่ feature ดังตอไปนี้เหมือนกนั ไดแก ผูออก / ลักษณะตราสาร / ประเภท

ตราสาร / ประเภทการเสนอขาย / ลักษณะการขออนุญาต / เลือกประเภทการสง / วนัทีน่ับหนึง่ filing 

และครั้งนี้ม ีfiling ที่ตองการสงมากกวา 1 filing ขอใหเลือก filing ที่จะสง filing ที ่2 และ 3 เปนครั้งที ่

2 และ 3 ตามลําดับ  

- “เลือกประเภทการสง” เลือก “69-Base” 

- “วันทีน่ับหนึง่ filing” ระบุวันทีน่ับ 1 filing 

- “วันที่ effective filing” ระบวุันที่ filing มีผลใชบังคับ เฉพาะกรณีที ่filing มีผลใช

บังคับแลว 

- “วันที่เร่ิมตนขาย” ระบุวันที่เร่ิมตนขาย (กรณีที่ทราบ) 

- “วันที่ส้ินสุดขาย” ระบวุันที่ส้ินสุดขาย (กรณีที่ทราบ) 
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  - “จํานวน” ระบุจํานวนหนวยที่จะขาย กรณีที่ขายมากกวา 1 ชุด ใหกรอกดังนี ้

200,000 / 100,000 เปนตน 

  - “มูลคาเสนอขาย” ระบุมูลคาขาย กรณีทีข่ายมากกวา 1 ชุด ใหกรอกดังนี้ 

200,000,000 / 100,000,000 เปนตน 

  - “ชื่อเฉพาะหุนกู” ระบุชื่อเฉพาะหุนกูของแตละชุด 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล & file” 

กรณีที่ตองการ update เฉพาะหวัขอ “วันที ่effective filing” / “วันทีเ่ร่ิมตนขาย” /  

“วันที่ส้ินสุดขาย” และไมมกีารสง file ขอมูล ใหคลิก “ปรับปรุงขอมูล” 
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  - คลิกปุม browse ที่หัวขอทีต่องการสง เลอืกชื่อ filie ที่ตองการสง  

  รูปแบบ file ทีจ่ะใชสงตองเปนนามสกุลของ word หรือ excel หรือ pdf หรือ zip เทานัน้ 

กรณีที่เปนการแกไขขอมูล file เดิมที่เคยสงไปแลว ใหเลอืก “ทับ Version เดิม” ในบรรทัดหัวขอที่สง 

หลังจากกรอก file เรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล” 

 

 
 

  เมื่อสง file เรียบรอยแลว จะขึ้นหนาจอตามดานลาง กรณีที่ File ที่สงไมผาน  

อาจเนื่องจาก file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs หรือการสงครั้งนัน้รวมกนัทุก file เกิน 5 Mbs หรือใชเวลา 

ในการสงนานเกิน 15 นาท ี ดังนัน้ จงึขอใหทานแกไขโดยการสงใหมอีกครั้ง โดยถาเปนกรณีที ่ 

file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs ขอใหทานลดขนาด file โดยการ zip file กอนสง หรือการสงครั้งนั้น

รวมกันทุก file เกนิ 5 Mbs ขอใหทานแยกการสงเปนหลายครั้ง 

  ทานสามารถคลิกดูขอมูลทีส่งแลวไดจาก link ดานลาง กรณีที่ตองการลบขอมูล 

ที่สงแลว ขอใหแจงเจาหนาที่ของสํานักงาน 
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 2.การ update filing เพื่อรักษาสถานะ shelf filing (ใชเฉพาะกรณทีี่ไดขอ shelf filing)   

มีวิธีการกรอกดังนี ้

- “ผูออก/ผูเสนอขายตราสารหนี้” จะขึ้นชือ่ของบริษัทตาม login 

  - “ลักษณะตราสาร” เลือก “ตราสารหนี้ระยะยาว” 

  - “ประเภทตราสาร” เลือก ประเภทตราสารที่จะเสนอขาย 

  - “ประเภทการเสนอขาย” เลือก “PO (เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป)” 

  - “ลักษณะการขออนุญาต” เลือก การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทัว่ไป ตาม

ประกาศ ทจ. 9/2552 (PO) เลขที่หนังสือ ........(ตามเลขที่หนังสือที่ไดรับอนุญาตจากสาํนักงาน) 

  - “filing คร้ังที”่ เลือก 1  

ยกเวนกรณทีี่ feature ดังตอไปนี้เหมือนกนั ไดแก ผูออก / ลักษณะตราสาร / ประเภท

ตราสาร / ประเภทการเสนอขาย / ลักษณะการขออนุญาต / เลือกประเภทการสง / วนัทีน่ับหนึง่ filing 

และครั้งนี้ม ีfiling ที่ตองการสงมากกวา 1 filing ขอใหเลือก filing ที่จะสง filing ที ่2 และ 3 เปนครั้งที ่

2 และ 3 ตามลําดับ  

  - “เลือกประเภทการสง” เลือก “69-supplement” 

  - “รอบบัญชี”  เลือกรอบบัญชีและปที่จะสง 

  - “งวดสิน้สุดวนัที่” เลือกวันที่ส้ินสุดของงวดบัญชีที่จะสง 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล & file” 

 
 

 

  



 

 
คูมือDSO_DSF_หุนกูยาวขายPO-อนุญาตตาม_ทจ9ป2552.docx 
Last printed 4/29/2009 2:13:00 PM 

-30-

  - คลิกปุม browse ที่หัวขอทีต่องการสง เลอืก files ที่ตองการสง กรณีบริษัททาน

งบการเงนิเปน 3 file ไดแก file หนาปก file ตัวงบการเงิน และ file หมายเหตุประกอบงบ ขอให

ทาน zip ทัง้ 3 file รวมกนั แลวนาํ file zip browse สงเขาไปในระบบ 

  รูปแบบ file ทีจ่ะใชสงตองเปนนามสกุลของ word หรือ excel หรือ pdf หรือ zip เทานัน้ 

กรณีที่เปนการแกไขขอมูล file เดิมที่เคยสงไปแลว ใหเลอืก “ทับ Version เดิม” ในบรรทัดหัวขอที่สง 

หลังจากกรอก file เรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล” 

 
 

  เมื่อสง file เรียบรอยแลว จะขึ้นหนาจอตามดานลาง กรณีที่ File ที่สงไมผาน  

อาจเนื่องจาก file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs หรือการสงครั้งนัน้รวมกนัทุก file เกิน 5 Mbs หรือใชเวลา 

ในการสงนานเกิน 15 นาท ี ดังนัน้ จงึขอใหทานแกไขโดยการสงใหมอีกครั้ง โดยถาเปนกรณีที ่ 

file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs ขอใหทานลดขนาด file โดยการ zip file กอนสง หรือการสงครั้งนั้นรวมกนัทุก file 

เกิน 5 Mbs ขอใหทานแยกการสงเปนหลายครั้ง 

  ทานสามารถคลิกดูขอมูลทีส่งแลวไดจาก link ดานลาง กรณีที่ตองการลบขอมูล 

ที่สงแลว ขอใหแจงเจาหนาที่ของสํานักงาน 
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 3.การเสนอขายครั้งถัดไป (กรณีที่ไมได shelf filing ใหทาํเหมือนขอ 1) มีวิธกีาร 

กรอกรายละเอียดดังนี ้

- “ผูออก/ผูเสนอขายตราสารหนี้” จะขึ้นชือ่ของบริษัทตาม login 

  - “ลักษณะตราสาร” เลือก “ตราสารหนี้ระยะยาว” 

  - “ประเภทตราสาร” เลือก ประเภทตราสารที่จะเสนอขาย 

  - “ประเภทการเสนอขาย” เลือก “PO (เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป)” 

  - “ลักษณะการขออนุญาต” เลือก การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทัว่ไป ตาม

ประกาศ ทจ. 9/2552 (PO) เลขที่หนังสือ ........(ตามเลขที่หนังสือที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน) 

  - “filing คร้ังที”่ เลือก 1  

ยกเวนกรณทีี่ feature ดังตอไปนี้เหมือนกนั ไดแก ผูออก / ลักษณะตราสาร / ประเภท

ตราสาร / ประเภทการเสนอขาย / ลักษณะการขออนุญาต / เลือกประเภทการสง / วนัทีน่ับหนึง่ filing 

และครั้งนี้ม ีfiling ที่ตองการสงมากกวา 1 filing ขอใหเลือก filing ที่จะสง filing ที ่2 และ 3 เปนครั้งที ่

2 และ 3 ตามลําดบั  

- “เลือกประเภทการสง” เลือก “69-Pricing” 

- “วันทีน่ับหนึง่ filing” ระบุวันทีน่ับ 1 filing 

- “วันที่ effective filing” ระบวุันที่ filing มีผลใชบังคับ เฉพาะกรณีที ่filing มีผลใช

บังคับแลว 

- “วันที่เร่ิมตนขาย” ระบุวันที่เร่ิมตนขาย (กรณีที่ทราบ) 

- “วันที่ส้ินสุดขาย” ระบวุันที่ส้ินสุดขาย (กรณีที่ทราบ) 
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  - “จํานวน” ไมตองระบุ 

  - “มูลคาเสนอขาย” ไมตองระบุ 

  - “ชื่อเฉพาะหุนกู” ไมตองระบุ 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล & file” 

กรณีที่ตองการ update เฉพาะหวัขอ “วันที ่effective filing” / “วันทีเ่ร่ิมตนขาย” /  

“วันที่ส้ินสุดขาย” และไมมกีารสง file ขอมูล ใหคลิก “ปรับปรุงขอมูล” 
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  - คลิกปุม browse ที่หัวขอทีต่องการสง เลอืกชื่อ filie ที่ตองการสง  

  รูปแบบ file ทีจ่ะใชสงตองเปนนามสกุลของ word หรือ excel หรือ pdf หรือ zip เทานัน้ 

  กรณีที่เปนการแกไขขอมูล file เดิมที่เคยสงไปแลว ใหเลอืก “ทับ Version เดิม” 

ในบรรทัดหวัขอที่สง 

หลังจากกรอก file เรียบรอยแลวคลิก “สงขอมูล” 

 

 
 

  เมื่อสง file เรียบรอยแลว จะขึ้นหนาจอตามดานลาง กรณีที่ File ที่สงไมผาน  

อาจเนื่องจาก file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs หรือการสงครั้งนัน้รวมกนัทุก file เกิน 5 Mbs หรือใชเวลา 

ในการสงนานเกิน 15 นาท ี ดังนัน้ จงึขอใหทานแกไขโดยการสงใหมอีกครั้ง โดยถาเปนกรณีที ่ 

file ที่สงใหญเกิน 5 Mbs ขอใหทานลดขนาด file โดยการ zip file กอนสง หรือการสงครั้งนั้นรวมกนัทุก file 

เกิน 5 Mbs ขอใหทานแยกการสงเปนหลายครั้ง 

  ทานสามารถคลิกดูขอมูลทีส่งแลวไดจาก link ดานลาง กรณีที่ตองการลบขอมูล 

ที่สงแลว ขอใหแจงเจาหนาที่ของสํานักงาน 
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บุคคลที่ติดตอได 
ฝายกาํกับตลาด 
นางศรีสุดา  สืบวงศ    โทร.0-2695-9564 

อี-เมล : bondunit@sec.or.th 
 


