แนวทางการยื่นแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน
เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 16/2553 ซึ่งจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

1. การยื่นแบบคาขอฯ และแบบ filing ต่อสานักงาน
1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Issuer) และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบคาขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ (แบบคาขอฯ) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชีช้ วน (แบบ filing) ที่เป็ น hard copy ต่อสานักงาน
1.2 สานักงานออกหนังสือรับแบบคาขอฯ และแบบ filing ให้แก่ Issuer และให้ Issuer /FA
ส่งแบบ filing ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับข้อมูล online ของสานักงาน เพื่อเผยแพร่แบบ filing
(original version) บน website ก.ล.ต.
2. ช่วงระหว่างการพิจารณาแบบคาขอฯ และแบบ filing ของสานักงาน
สานักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ filing
2.1 หากแบบ filing มีขอ้ มูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด สานักงานจะเริ่มนับระยะเวลา
การมีผลใช้บงั คับตามที่กาหนดในข้อ 4.
2.2 หากแบบ filing ขาดข้อมูลในสาระสาคัญ สานักงานจะออกหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูล
โดยให้ Issuer/FA จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กาหนด (หากไม่ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในสาระสาคัญ
ภายในกาหนด จะถือว่า Issuer / FA ไม่ประสงค์จะยื่นแบบ filing ต่อสานักงานอีกต่อไป)
2.3 Issuer / FA แก้ไขข้อมูลในแบบ filing ตามข้อสังเกตของสานักงาน และแก้ไขข้อมูล
ในสาระสาคัญเพื่อให้เกิดความครบถ้วน
2.3.1 แบบ filing ในส่วนที่มีการแก้ไขข้อมูล (track change version) ให้ Issuer / FA
แสดงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากฉบับที่ย่นื ครัง้ แรก (original version) รวมทัง้ เหตุผลที่แก้ไข เพื่อให้
ผูล้ งทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแบบ filing ได้อย่างชัดเจน
2.3.2 ให้ Issuer / FA นาแบบ filing ชุดที่มีการแก้ไข (track change version) ตามข้อ 2.3.1
เผยแพร่บน website ก.ล.ต. พร้อมทัง้ นาส่ง hard copy ต่อสานักงานด้วย
2.3.3 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญในแบบ filing หลายครัง้
ให้ Issuer / FA ดาเนินการตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 โดยต้องแสดงข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมทัง้ หมดจากแบบ
filing ชุด original version
2.4 หากสานักงานขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคาถามให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชแี ้ จง (Question-“Q”)
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือคาชีแ้ จง (Answer – “A”) ต่อสานักงาน
โดยให้ผมู้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย

3. ข้อมูลในแบบคาขอฯ และเอกสารประกอบครบถ้วน
- สานักงานออกหนังสือนับ 1 คาขอฯ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน
4. การเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling period)
4.1 สานักงานจะเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบ filing (cooling period) เมื่อได้รบั
hard copy ของแบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุด โดย Issuer ต้องมีหนังสือแจ้งต่อสานักงานว่า
แบบ filing ที่แก้ไขเป็ นชุดที่ปรับปรุงแก้ไขครัง้ หลังสุด (final version) (ทัง้ นี ้ ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ เช่น ราคา การจอง และการจัดจาหน่าย เป็ นต้น หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญ
ซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลตามงบการเงินที่ออกล่าสุดซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึ่งสามารถผ่อนผันให้เพิ่มเติมข้อมูลได้ภายหลัง
แต่ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บงั คับ)
ในขัน้ ตอนนี ้ Issuer จะต้องยื่นแบบ filing ที่ปรับปรุงแก้ไขครัง้ หลังสุด และเผยแพร่บน
website ก.ล.ต. ดังนี ้
(1) แบบ filing ชุด track change version ซึ่งต้องแสดงข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมทัง้ หมด
นับจากแบบ filing ชุด original version และเหตุผลการแก้ไข
(2) แบบ filing ชุด final version ซึ่งเป็ นแบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุด โดยไม่ตอ้ ง
แสดง track change และเหตุผลการแก้ไข เพื่ออานวยความสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลของผูล้ งทุน
4.2 ให้ Issuer นา Q& A ตามที่ได้รบั แจ้งจากสานักงาน ขึน้ เผยแพร่บน website ก.ล.ต.
โดย Q&A ดังกล่าวจะไม่ใช่ขอ้ มูลที่เป็ นความลับทางการค้าหรือกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ Issuer
ทัง้ นี้ ในวันเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ จะมีข้อมูลทีเ่ ผยแพร่บน website ดังนี้
• แบบ filing 3 ชุด ได้แก่ (1) original version (2)track change version และ (3) final version
• Q&A
อนึ่ง เมื่อสานักงานเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing แล้ว หากต่อมา
Issuer / FA ยังมีการแก้ไขแบบ filing ดังกล่าวในสาระสาคัญ ก็จะมีผลให้ต้องเริ่มนับระยะเวลา
การมีผลใช้บังคับใหม่ด้วย
5. แบบ filing มีผลใช้บังคับ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี ้
5.1 Issuer ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่แล้ว
5.2 Issuer ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing แล้ว
5.3 Issuer แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing ตามข้อ 4 ตามข้อมูลตามงบการเงินล่าสุด รวมทัง้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว พร้อมทัง้ ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 4 แล้ว
5.4 เมื่อพ้นระยะเวลา cooling period (อย่างน้อย 14 วันกรณีท่วั ไป และอย่างน้อย 3 วัน กรณีเคย
ยื่นแบบ filing เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันภายใน 3 เดือน)
หมายเหตุ กรณีท่ี Issuer มิได้ย่นื แบบ filing มาพร้อมแบบคาขอฯ ให้นาขัน้ ตอนตามที่กาหนดข้างต้น
มาใช้โดยอนุโลม โดยบริษัทดังกล่าวยังคงต้องเผยแพร่แบบ filing ทัง้ 3 ฉบับ (original
version track change version และ final version) บน website ก.ล.ต. ด้วย

สรุ ปแผนภาพการยื่นแบบคาขอฯ และแบบ filing

cooling period (ข้อมูลนิ่ง) ขัน้ ต่า 14 วันกรณี

 Issuer + FA ยื่นคาขอฯและแบบ filing

ทั่วไป หรือ 3 วัน กรณีเคยยื่นแบบ filing เสนอขาย

(แบบ filing original version ขึน้ website)

หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันภายใน 3 เดือน

filing ฉบับ original
สนง. รับแบบ filing

- สนง. ตรวจแบบ filing + แจ้งแก้ไข
- FA/issuer แก้ไขแบบ filing
(track change version ขึน้ website)

track change
และ final version รวมทัง้ Q&A ขึน้ website

filing ฉบับหลังสุด
ที่มีขอ้ มูลตามเกณฑ์

effective filing

