
แนวทางการจดัท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2562 เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการระบบ
คราวดฟั์นดิงจดัท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิงของตน  
ทั้งน้ี ตามแนวทางและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน นั้น   

ส านกังานไดก้ าหนดแนวทางการจดัท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขาย
หลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวด์ฟันดิง ดงัน้ี 

1.   ในการจัดส่งแบบรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 
(“แบบ CFD-portal”) จะต้องให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (operating officer) ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ส่ง 
แบบ CFD-portal ด้วย e-mail account ท่ีระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (operating officer)  
ในการส่งข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (“หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ”) 
ต่อส านักงาน  

2. ขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูล 
2.1  จดัท าและส่งหนงัสือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการฯ ซ่ึงสามารถ download  

แบบฟอร์มไดท่ี้ https://www.sec.or.th/TH/pages/lawandregulations/crowdfundingrelatedforms.aspx 
2.2  ส่งหนงัสือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการฯ ขา้งตน้ พร้อมส าเนาหนงัสือรับรอง 

ของบริษทัท่ีไดจ้ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ต่อส านกังาน ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยทีางการเงิน ชั้น 18 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2.3  เม่ือส านกังานไดรั้บเอกสารท่ีครบถว้นตาม 2.2 ส านกังานจะส่ง e-mail แจง้ 
ขอ้ความวา่ “ส านกังานไดรั้บหนงัสือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (operating officer) ในการส่งขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิงแลว้” หรือขอ้ความอ่ืนในท านองเดียวกนั 

3. ให้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงจัดท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงตาม “แบบ CFD- portal” โดยจัดส่งในรูปของ MS Word file หรือ PDF file 
หรือ Excel file และส่งมาท่ี e-mail fintech@sec.or.th ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปนับแต่วันส้ินไตรมาส  
เว้นแต่ในกรณีท่ีไม่มีธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่ต้อง
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จัดท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (กรณีท่ีมีธุรกรรม 
การเสนอขายหลกัทรัพย์แต่ไม่ส าเร็จ ถือว่าเป็นกรณีท่ีมีธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องจัดท าและเปิดเผย
รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง) 

4. ขั้นตอนการส่งรายงาน “แบบ CFD-portal” 
4.1  ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ (operating officer) น าส่ง e-mail แนบไฟลแ์บบรายงาน  

“แบบ CFD-portal” โดยใช ้e-mail account เดียวกบัท่ีแจง้ในหนงัสือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการฯ ในการน าส่ง 
     From : (ส่งจาก e-mail account ท่ีระบุในหนงัสือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการฯ) 
     To : fintech@sec.or.th 
     Subject: จดัส่งแบบรายงาน “แบบ CFD-portal” 

4.2  ใหถื้อวา่ ส านกังานไดรั้บขอ้มูลต่อเม่ือส านกังานไดแ้จง้ขอ้ความ “ส านกังานไดรั้บ
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดแลว้” หรือขอ้ความอ่ืนในท านองเดียวกนั 

ทั้งน้ี หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยประการใด ขอไดโ้ปรดติดต่อ Service Desk  
โทรศพัท ์1207 กด 4 หรือ e-mail: fintech@sec.or.th ในวนัและเวลาท าการ



 

รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 

1. ข้อมูลท่ัวไปของ Funding portal 

1.1 ช่ือบริษทั…………………………….………………………………………………………… 

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................................................................................ 

1.3 สถานท่ีติดต่อ........................……………………….…………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท…์………………………...……Email address…………………………… 

เวบ็ไซต ์(ระบุเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยแจง้ไว)้………………………..……… 

1.4 ช่ือ-สกุลของผูป้ระสานงาน.................………………………………………………………… 

 

2. ข้อมูลบริษัทท่ีเสนอขายหลกัทรัพย์ 

ล าดับ 
ช่ือ

บริษัท 

เลข
ทะเบียน 
นิติ
บุคคล 

ช่วงเวลาที่
เสนอขาย
(.../.../... 
ถึง 

.../.../...) 

วันที่ปิด 
การเสนอขาย 
ก่อนก าหนด  

(ถ้ามี) 

ประเภท
หลักทรัพย์ 

มูลค่าที่เสนอขาย (บาท) มูลค่าที่จองซ้ือ(บาท) 
ช่ือผู้ดูแล

ผลประโยชน์
ของคู่สัญญา 

เลข
ทะเบียน 
นิติบุคคล 

ช่ือนาย
ทะเบียน
หลักทรัพย์ 

เลข
ทะเบียน 
นิติ

บุคคล 

ผู้ลงทุน
รายบุคคล 

ผู้ลงทุนที่
ไม่ใช่

รายบุคคล* 

รวม 
ทั้งหมด 

ผู้ลงทุน
รายบุคคล 

ผู้ลงทุนที่
ไม่ใช่

รายบุคคล* 

รวม
ทั้งหมด 

1                
....                

* ผูล้งทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล หมายถึง ผูล้งทุนสถาบนั กิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผูล้งทุนที่มีลกัษณะเฉพาะ  

 

      3.  ข้อมูลการลงทุน 

ขอ้มูลตั้งแต่ ...../...../..... ถึง ...../...../..... 

ล าดับ ประเภทผู้ลงทุน 
มูลค่าการลงทุน 

(บาท) 
จ านวนผู้ลงทุนท่ีมีการลงทุน 

(ราย) 
จ านวนผู้ลงทุนท่ีไม่มีการลงทุน 

(ราย) 
1 ผูล้งทุนรายบุคคล    
2 ผูล้งทุนสถาบนั    
3 กิจการเงินร่วมลงทนุ    
4 นิติบคุคลร่วมลงทุน    
5 ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ    

รวมทั้งส้ิน    

 

แบบ CFD-portal 



2 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลท่ีรายงานน้ีเป็นความจริงและถูกตอ้งทุกประการ 

ลงลายมือช่ือ .............................................................. 

     (..............................................................) 

  ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

        วนัท่ี........../........../.......... 

ตราประทบั (ถา้มี) 

 

แบบ CFD-portal 


