
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ filing) – 

เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลู (ขอ effective แบบ filing) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอยืน่แบบ filing เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับจะตอ้งเขำ้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

1. แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับ ตอ้งผ่ำนกำรยืน่แบบ filing ตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing - เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 และกำรยืน่แบบ filing เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ มำแลว้ 

2. ผูย้ืน่แบบ filing ไดร้ะบขุอ้มูลในแบบ filing (ซึง่รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกับกำรเสนอขำย) มำครบถว้นแลว้ 

3. ไดร้ับอนุญำตใหอ้อกและเสนอขำยหลักทรัพยจ์ำกส ำนักงำนแลว้ (กรณีทีเ่ป็นหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม)่ 

 ทัง้นี้ แบบ filing ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับเมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ  

 วำ่ดว้ยกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์

 

หมำยเหต ุ 

*กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทรำบทำง e-mail  หำกผูย้ืน่

แบบ filing  ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้  ส ำนักงำนจะคนืแบบ filing และ

เอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing         
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
กรณียืน่แบบ filing ผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพย ์

แหง่ประเทศไทย (https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/)  

หำกผูร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

โทรศัพท ์02 009 9999  
e-mail: listinganddisclosure@set.or.th  

2. ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

โทรศัพท ์02 033 9999  
e-mail: corporat@sec.or.th  

 
กรณีอืน่ 

หำกผูร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

โทรศัพท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th  
/เว็บไซทแ์ละชอ่งทำงออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ -)  
ช ำระคำ่ธรรมเนียม ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 

ถ.วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กทม. 10900 
โทรศัพท ์02 033 9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
บรษัิทและหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ยืน่แบบ filing  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ                                                
ผำ่นระบบ Digital IPO  

(หมำยเหต:ุ -) 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่แบบช ำระคำ่ธรรมเนียมทีเ่หลอื 

โดยน ำ 
หลักฐำนช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน และส ำนักงำนจะม ี 

E-mail แจง้แบบมผีลใชบั้งคับผำ่นระบบ Digital IPO 
(หมำยเหต:ุ 

ยกเวน้กรณีบรษัิทจดทะเบยีนเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุแบบ PO 

และบรษัิทดังกล่ำวไดร้ับอนุญำตตำมเกณฑ ์fast track 
จะไดร้ับยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่แบบ filing))  

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

และรา่งหนงัสอืชีช้วนทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ขอมผีลใชบ้งัคบัแบบแสดงรายการขอ้มลู 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่แบบ filing (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) แบบรบัรอง filing ทีม่กีำรลงนำม  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กรณี normal track: 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์– 

เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลู 

(หมำยเหต:ุ (อัตรำคำ่ธรรมเนียมกำรยืน่แบบ Filing 
ในแตล่ะชว่งเวลำทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำนมดัีงนี้ ทัง้นี้ 

ใหช้ ำระ โดยหักคำ่ธรรมเนียม 30,000 บำท ทีเ่คยช ำระล่วงหนำ้ ณ 
วันแรกทีย่ืน่แบบ Filing 

  • แบบ Filing ทีย่ืน่ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  ถงึวันที ่31 

ธันวำคม พ.ศ. 2562 ใหค้ดิค่ำธรรมเนียม 0.06 % ของมูลคำ่เสนอขำย 
  • แบบ Filing ทีย่ืน่ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 

ใหค้ดิคำ่ธรรมเนียม 0.05 % ของมลูค่ำเสนอขำย 
ทัง้นี้ เนื่องจำกระบบมขีอ้จ ำกัดในกำรใสค่่ำธรรมเนียม 
ซึง่ไม่สำมำรถก ำหนดตัวเลขแบบมทีศนยิมได ้ส ำนักงำนจงึ 
จ ำเป็นตอ้งใสตั่วเลข 1 ในระบบกอ่น 

แตค่ดิค่ำธรรมเนียมจรงิตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด 

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1 % 
  

 

2) กรณี fast track:  คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์– 
เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลู 

(หมำยเหต:ุ (บรษัิทจดทะเบยีนเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุแบบ PO 
และไดร้ับอนุญำตตำมเกณฑ ์fast track 

จะไดร้ับยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่แบบ Filing))  

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์: 1207 
หรอื 0-2033-9999 email : complain@sec.or.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำคู่ทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8311 /คูม่อื 8791 
 

15/07/2558 10:05 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 10:05 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:18 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

30/06/2558 19:18 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

30/06/2558 19:18 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
30/06/2558 19:10 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

19/06/2558 16:04 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

17/06/2558 15:03 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI  
ประเด็นแกไ้ขตำมทีป่ระชมุวันที ่17 ม.ิย. 58 

22/05/2558 18:10 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
 

 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 17/04/2561 

http://www.info.go.th/

