
แนวทางการย่ืนแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย ์

และการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสือชีช้วน 

เพื่อรองรบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 30/2551  

ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 16/2553 ซึ่งจะมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2553 
 
 

1. การย่ืนแบบค าขอฯ และแบบ filing ต่อส านักงาน 
1.1 บริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์(Issuer) และที่ปรกึษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบค าขออนุญาต 

เสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบค าขอฯ) และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละ 
รา่งหนงัสือชีช้วน (แบบ filing) ที่เป็น hard copy ต่อส านกังาน 

1.2 ส านกังานออกหนงัสือรบัแบบค าขอฯ และแบบ filing ใหแ้ก่ Issuer และให ้Issuer /FA 
สง่แบบ filing ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบรบัขอ้มลู online ของส านกังาน เพื่อเผยแพรแ่บบ filing 
(original version) บน  website ก.ล.ต. 

 

2. ช่วงระหว่างการพิจารณาแบบค าขอฯ และแบบ filing ของส านักงาน 
ส านกังานตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูในแบบ filing   
2.1 หากแบบ filing มีขอ้มลูครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  ส านกังานจะเริ่มนบัระยะเวลา 

การมีผลใชบ้งัคบัตามที่ก าหนดในขอ้ 4.   
2.2 หากแบบ filing ขาดขอ้มลูในสาระส าคญั ส านกังานจะออกหนงัสือแจง้แกไ้ขขอ้มลู  

โดยให ้Issuer/FA จดัสง่ขอ้มลูภายในระยะเวลาที่ก าหนด (หากไม่ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูในสาระส าคญั
ภายในก าหนด จะถือว่า Issuer / FA ไม่ประสงคจ์ะยื่นแบบ filing ต่อส านกังานอีกต่อไป) 

2.3 Issuer / FA แกไ้ขขอ้มลูในแบบ filing ตามขอ้สงัเกตของส านกังาน และแกไ้ขขอ้มลู 
ในสาระส าคญัเพื่อใหเ้กิดความครบถว้น  

2.3.1 แบบ filing ในสว่นที่มีการแกไ้ขขอ้มลู (track change version) ให ้Issuer / FA  
แสดงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากฉบบัที่ยื่นครัง้แรก (original version) รวมทัง้เหตผุลที่แกไ้ข เพื่อให ้
ผูล้งทนุสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอ้มลูในแบบ filing ไดอ้ย่างชดัเจน 

2.3.2 ให ้Issuer / FA น าแบบ filing ชดุที่มีการแกไ้ข (track change version) ตามขอ้ 2.3.1 
เผยแพรบ่น website ก.ล.ต. พรอ้มทัง้น าสง่ hard copy ต่อส านกังานดว้ย 

2.3.3 ในกรณีมีเหตจุ าเป็นที่ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญัในแบบ filing หลายครัง้ 
ให ้Issuer / FA ด าเนินการตามขอ้ 2.3.1 และ 2.3.2 โดยตอ้งแสดงขอ้มลูที่แกไ้ขเพิ่มเติมทัง้หมดจากแบบ 
filing ชดุ original version 

2.4 หากส านกังานขอขอ้มลูเพิ่มเติมหรือมีค าถามใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยช์ีแ้จง (Question-“Q”) 
บรษิทัที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งจดัสง่ขอ้มลูหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือค าชีแ้จง (Answer – “A”) ต่อส านกังาน 
โดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทและที่ปรกึษาทางการเงินลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูดว้ย  
 
 



3. ข้อมูลในแบบค าขอฯ และเอกสารประกอบครบถ้วน 
- ส านกังานออกหนงัสือนบั 1 ค าขอฯ โดยจะแจง้ผลการพิจารณาภายใน 45 วนั 

4. การเร่ิมนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling period)  
4.1 ส านกังานจะเริ่มนบัระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบ filing (cooling period) เมื่อไดร้บั 

hard copy ของแบบ filing ที่แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้หลงัสดุ โดย Issuer ตอ้งมีหนงัสือแจง้ต่อส านกังานว่า  
แบบ filing ที่แกไ้ขเป็นชุดที่ปรบัปรุงแกไ้ขครัง้หลงัสดุ (final version) (ทัง้นี ้ไม่รวมขอ้มลูเก่ียวกบัการ 
เสนอขายหลกัทรพัย ์เช่น ราคา การจอง และการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ หรือขอ้มลูอ่ืนที่มิใช่ขอ้มลูส าคญั 
ซึ่งส  านกังานผ่อนผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได ้เช่น การแกไ้ขขอ้มลูตามงบการเงินที่ออกลา่สดุซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ่งสามารถผ่อนผนัใหเ้พิ่มเติมขอ้มลูไดภ้ายหลงั  
แต่ก่อนวนัที่แบบ filing มีผลใชบ้งัคบั)   
 ในขัน้ตอนนี ้Issuer จะตอ้งยื่นแบบ filing ที่ปรบัปรุงแกไ้ขครัง้หลงัสดุ และเผยแพรบ่น 
website ก.ล.ต. ดงันี ้ 
   (1) แบบ filing ชุด track change version ซึ่งตอ้งแสดงขอ้มลูที่แกไ้ขเพิ่มเติมทัง้หมด 
นบัจากแบบ filing ชุด original version และเหตผุลการแกไ้ข 
  (2)  แบบ filing ชุด final version ซึ่งเป็นแบบ filing ที่แกไ้ขเพิ่มเติมครัง้หลงัสดุ โดยไม่ตอ้ง
แสดง track change และเหตผุลการแกไ้ข เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการศกึษาขอ้มลูของผูล้งทนุ   

4.2 ให ้Issuer น า Q& A ตามที่ไดร้บัแจง้จากส านกังาน ขึน้เผยแพรบ่น website ก.ล.ต.  
โดย Q&A ดงักลา่วจะไม่ใช่ขอ้มลูที่เป็นความลบัทางการคา้หรือกระทบต่อการแข่งขนัทางธุรกิจของ Issuer  

    ทัง้นี ้ในวันเร่ิมนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ จะมีข้อมูลทีเ่ผยแพร่บน website ดังนี ้ 

• แบบ filing 3 ชุด ได้แก่ (1) original version (2)track change version และ (3) final version 

• Q&A  
อน่ึง เมื่อส านักงานเร่ิมนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing แล้ว  หากต่อมา 

Issuer / FA ยังมีการแก้ไขแบบ filing ดังกล่าวในสาระส าคัญ ก็จะมีผลให้ต้องเร่ิมนับระยะเวลา
การมีผลใช้บังคับใหม่ด้วย 

 

5. แบบ filing มีผลใชบ้ังคับ เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑต่์อไปนี ้
5.1 Issuer ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่แลว้ 
5.2 Issuer ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing แลว้ 

 5.3 Issuer แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูในแบบ filing ตามขอ้ 4 ตามขอ้มลูตามงบการเงินล่าสดุ รวมทัง้
ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ลว้ พรอ้มทัง้ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 4 แลว้ 

5.4 เมื่อพน้ระยะเวลา cooling period (อย่างนอ้ย 14 วนักรณีทั่วไป และอย่างนอ้ย 3 วนั กรณีเคย
ยื่นแบบ filing เสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภทเดียวกนัภายใน 3 เดือน) 
 

หมายเหต ุ กรณีที่ Issuer มิไดย้ื่นแบบ filing มาพรอ้มแบบค าขอฯ  ใหน้ าขัน้ตอนตามที่ก าหนดขา้งตน้ 
มาใชโ้ดยอนุโลม โดยบรษิัทดงักลา่วยงัคงตอ้งเผยแพร่แบบ filing ทัง้ 3 ฉบบั (original 
version  track change version และ final version) บน website ก.ล.ต. ดว้ย  



 
 

สรุปแผนภาพการย่ืนแบบค าขอฯ และแบบ filing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  สนง. ตรวจแบบ filing + แจง้แกไ้ข 

-  FA/issuer แกไ้ขแบบ filing  
   (track change version ขึน้ website) 

 

filing ฉบบัหลงัสดุ 
ที่มีขอ้มลูตามเกณฑ ์

 

 

 

 Issuer + FA ยื่นค าขอฯและแบบ filing   

(แบบ filing original version ขึน้ website) 
 

 cooling period (ขอ้มลูนิ่ง) ขัน้ต ่า 14 วนักรณี

ทั่วไป หรือ 3 วนั กรณีเคยยื่นแบบ filing เสนอขาย
หลกัทรพัยป์ระเภทเดียวกนัภายใน 3 เดือน 

effective filing 
สนง. รบัแบบ filing 

 

 

filing ฉบับ original   track change  
    และ final version  รวมทัง้ Q&A ขึน้ website 

 

 


