
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ ีอ่อกใหมพ่รอ้มกบักำรท ำค ำเสนอซือ้

หลกัทรพัยเ์ดมิของบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่ปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจดักำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็น 

1.1 บรษัิทมหำชนจ ำกัดทีไ่มม่กีำรประกอบธรุกจิหลักของตนเอง แต่ก ำหนดวัตถปุระสงคข์องบรษัิทเป็นกำรลงทนุในกจิกำรอืน่ 

ซึง่จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยบรษัิทจดทะเบยีน (Holding Co.) 

1.2. บรษัิททีม่หีุน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์และไมเ่ป็นบรษัิททีอ่ยูใ่นข่ำยเพกิถอนหุน้ตำมกฎเกณฑข์อง

ตลำดหลักทรัพย ์

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนตอ้งมคีณุสมบัตโิดยสรุป ดังนี้ 

2.1. ผูข้ออนุญำตมลีักษณะครบถว้นตำมหลักเกณฑก์ำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่ำมทีก่ ำหนดในประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุทีเ่กีย่วกับกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม ่

2.2. แสดงไดว้ำ่หลักทรัพยท์ีข่ออนุญำตมลีักษณะดังนี้ 

 (ก) หลักทรัพยท์ีข่ออนุญำตมลัีกษณะสอดคลอ้งกับหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและไมด่อ้ยไปกวำ่สทิธทิี ่

ผูถ้อืหลักทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนเคยไดร้ับอยูเ่ดมิ 

 (ข) หลักทรัพยท์ีอ่อกใหมเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศของแต่ละประเภทหลักทรัพยท์ีข่ออนุญำตนัน้ 

2.3. แสดงไดว้ำ่ตลำดหลักทรัพยอ์นุญำตเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

 (ก) แผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ 

 (ข) หลักทรัพยท์ีย่ืน่ขออนุญำตในครัง้นี้จะจดทะเบยีนต่อตลำดหลักทรัพย์ 

2.4. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนมมีตเิห็นชอบในเรือ่งแผนปรับโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจัดกำร และแผนอืน่ ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ทัง้นี้ รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมพ่รอ้มกับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์ดมิของบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่ปรับ

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำรจัดกำรใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ วำ่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำรเสนอขำย

หลักทรัพยท์ีอ่อกใหมพ่รอ้มกับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์ดมิของบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่ปรับโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำร

จัดกำร  

 

3.ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-1 พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำต ตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีำรดังนี้ 

3.1 บันทกึขอ้มลูในค ำขออนุญำตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอผ่ำนระบบ Digital 

IPO โดยใช ้username/password ของบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูน้ ำสง่ขอ้มลูผำ่นระบบดังกล่ำว 

3.2 เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผ่ำนระบบแลว้ ใหก้ด “Gen” เพือ่พมิพแ์บบค ำขอ ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ 

และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ เป็นผูล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูลทีน่ ำสง่ผำ่นระบบตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และ upload  

แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ พรอ้มกับน ำสง่ hard copy แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน   

 

4. ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร

ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบับนี้ 

 

5. ในกรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอไดร้ับอนุญำตแลว้ ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถยืน่แบบ filing ซึง่ตอ้งเป็นแบบ 69/247-1  

โดยยืน่ผ่ำนระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีำรดังนี้ 

5.1 บันทกึขอ้มลูในแบบรับรอง filing ทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ผำ่น

ระบบ Digital IPO โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ ใหเ้ป็นผูน้ ำสง่ขอ้มลูผำ่นระบบ

ดังกล่ำว 

5.2 เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผ่ำนระบบแลว้ ใหก้ด  “Gen” เพือ่พมิพแ์บบรับรอง filing ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่

ค ำขอ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ เป็นผูล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลทีน่ ำสง่ผำ่นระบบตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และ Upload  

แบบรับรอง filing ทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ พรอ้มกับน ำสง่ hard copy แบบรับรอง filing ทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน   

 



ในกรณีทีผู่ย้ืน่แบบ filing เลอืกใช ้digital signature เมือ่กรอกขอ้มูล และ upload ขอ้มลูผำ่นระบบแลว้เสร็จ ใหผู้ม้อี ำนำจ 

ลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ เป็นผูล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูลทีน่ ำสง่ผ่ำนระบบตำมเกณฑ ์

ทีก่ ำหนด ดว้ย digital signature และไมต่อ้ง upload แบบรับรอง filing ทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ รวมทัง้ไมต่อ้งน ำสง่  

hard copy แบบรับรอง filing ทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน   

 

 

แบบ filing จะมผีลใชบั้งคับได ้เมือ่แบบ filing ดังกล่ำวไดป้รับปรุงขอ้มูลใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบันแลว้ ตำมมำตรำ 74 

แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์) หรอืไดย้ืน่รำยกำร แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลู

เพิม่เตมิตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดหรอืมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 69 วรรคสอง หรอืมำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ แลว้ ทัง้นี้ แบบ filing 

ทีย่ืน่จะมผีลใชบั้งคับไดเ้มือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับกำร

เสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมพ่รอ้มกับกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยเ์ดมิของบรษัิทจดทะเบยีนเพือ่ปรับโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และกำร

จัดกำร พรอ้มทัง้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรยืน่แบบ filing ตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบับนี้ และส ำนักงำนจะม ีemail แจง้แบบมผีลใชบั้งคับ

ผำ่นระบบ Digital IPO  

หมำยเหต ุ 

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ส ำนักงำน

จะแจง้ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอทรำบทำง email หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนนิกำร

แกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำ 30 วัน ส ำนักงำนจะคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ  

 

 ** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่

เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดังกลำ่วดว้ยตนเอง ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำ

ขอผ่ำนระบบดังกล่ำวตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ และน ำสง่ hard copy หนังสอืมอบอ ำนำจใหส้ ำนักงำน  

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(หมำยเหต:ุ (-เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
-วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุักร กทม โทร 02-033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น.  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 135 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1 บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ( FA) ยืน่แบบค ำขออนุญำต 

(แบบ 35-1) พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
2 กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม ส ำหรับค ำ

ขอตำมแบบ 35-1 โดยใหน้ ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบให ้
สนง.ซึง่สนง.จะแจง้รับแบบ 35-1เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำ

ค ำขออนุญำต  

โดยกำรสง่เป็น email 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

เมือ่ไดร้ับค ำขออนุญำตแลว้ ส ำนักงำนจะพจิำรณำถงึควำม
ถกูตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ โดยด ำเนนิกำร ดังนี้ 

• ศกึษำรวบรวมประเด็นเกีย่วกับแผนกำรปรับโครงสรำ้งกำรถอื

89 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หุน้และกำรจัดกำร 
• ส ำนักงำนแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตเพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จง

ขอ้สงัเกตนัน้  
• ผูย้ืน่ค ำขอชีแ้จงส ำนักงำน  

(หมำยเหต:ุ -)  
3) กำรพจิำรณำ 

• เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำน

ขอ้เท็จจรงิ ส ำนักงำนจะม ีemail แจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำร
พจิำรณำอนุญำต 

• ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 
แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

(หมำยเหต:ุ -)  

35 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ เพือ่ลงนำม

ในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

กระทรวงพำณชิย ์

2) 
 

หนงัสอืรบัรองของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสอืรับรองของบรษัิทและบรษัิทย่อยทีอ่อกมำไม่
เกนิ 3 เดอืน) 

กระทรวงพำณชิย ์

3) 
 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำขอ้บังคับของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย) 

กระทรวงพำณชิย ์

4) 

 

แบบ 35-1 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

5) 
 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค ำขอทีจ่ะออกเสนอขำยหุน้พรอ้มท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(โดยมรีำยละเอยีดลักษณะเดยีวกับ แบบ 69/247-1) 

- 

6) 

 

เอกสำรซึง่ระบเุกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ

ในเรือ่ง ชือ่และสกุล เลขประจ ำตวัประชำชนและกำรด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัอืน่ (กรณีผูข้ออนุญำตเป็น 

Holding Co.) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(หำกมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบชุือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย ) 

- 

7) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 14 วนักอ่นกำรประชุมผูถ้อืหุน้ของผูข้อ
อนุญำต 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิทจดทะเบยีน) 

8) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ไดม้กีำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชุมใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 14 วนักอ่นกำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจด

ทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิทจดทะเบยีน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

11) 
 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ห็นชอบแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
และกำรจดักำรของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิทจดทะเบยีน) 

- 

12) 
 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ห็นชอบแผนกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้
และกำรจดักำรของบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืแจง้ผลกำรอนุญำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
เกีย่วกบักำรรบัหลกัทรพัยข์องผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

14) 

 

หนงัสอืแจง้ผลกำรอนุญำตเบือ้งตน้จำกตลำดหลกัทรพัยฯ์เกีย่วกบั

แผนกำรปรบัโครงสรำ้งของบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

15) 
 

หนงัสอืกำรไดร้บัควำมเห็นชอบกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้และ
กำรจดักำรของผูข้ออนุญำตจำกหนว่ยงำนทีก่ ำกบัดูแลซึง่มอี ำนำจ

หนำ้ทีต่ำมกฎหมำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเห็นชอบ) 

- 

16) 

 

หนงัสอืกำรไดร้บัควำมเห็นชอบกำรปรบัโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของ

หนว่ยงำนซึง่มอี ำนำจหนำ้ทีต่ำมกฎหมำยของบรษิทัจดทะเบยีนที่

ถกูเสนอซือ้หลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเห็นชอบ) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

17) 
 

หนงัสอืรบัรองจำกบรษิทัเกีย่วกบักำรรบัทรำบภำระหนำ้ทีค่วำม
รบัผดิชอบภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(กรณีผูข้ออนุญำต

เป็น Holding Co.) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกกรรมกำรและผูบ้รหิำร เกีย่วกบักำรรบัทรำบ

ภำระหนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยต์ำม
มำตรำ 59 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co. หรอืเป็นบรษัิทจด

ทะเบยีนทีไ่มเ่คยไดร้ับอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยจ์ำก
ส ำนักงำน) 

- 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องทีป่รกึษำทำงกำรเงนิซึง่รวมถงึ

กำรปฏบิตัหินำ้ทีใ่นกำรใหค้วำมเห็นในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

20) 

 

หนงัสอืใหค้วำมเห็นเกีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนัจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกคณะกรรมกำรอสิระวำ่ มคีวำมเขำ้ใจในบทบำท 

หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบของกำรเป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co. ) 

- 

22) 

 

หนงัสอืรบัรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ มคีวำมเขำ้ใจใน

บทบำท หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบของกำรเป็นกรรมกำร

ตรวจสอบของบรษิทั และสำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระ
เกีย่วกบักำรด ำเนนิงำนของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

23) 
 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรประชุม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กำรประชมุครัง้ที ่คณะกรรมกำรบรษัิทมกีำรมอบอ ำนำจให ้

กรรมกำรผูจั้ดกำรหรอืบคุคลอืน่ท ำหนำ้ทีแ่ทนซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำม

ไดล้งนำมรับรองควำมถูกตอ้ง (ถำ้ม)ี 

- 

24) 

 

หนงัสอืใหค้วำมเห็นเกีย่วกบัควำมเพยีงพอเหมำะสมของระบบ

ควบคมุภำยในของผูข้ออนุญำตและบรษิทัยอ่ยจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

25) 

 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของระบบงำนส ำคญั

ลำ่สุด และรำยงำนกำรตดิตำมผลกำรตรวจสอบ และแผน
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน (ถำ้ม)ี พรอ้มตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็นบรษัิทจดทะเบยีน) 

26) 
 

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัควำมบกพรอ่งของระบบควบคมุ
ภำยในทำงบญัชทีีส่ ำคญัฉบบัลำ่สุดของผูข้ออนุญำตและบรษิทัจด

ทะเบยีนทีถู่กเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

27) 
 

รำยงำนกำรตรวจสอบหนว่ยงำนก ำกบัดแูล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี  

- 

28) 

 

หนงัสอือนุญำตใหเ้พิม่ทุนจำกหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูล (lead 

regulator) (กรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต) (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ  

- 

29) 

 

Checklist แนวทำงกำรตรวจสอบกจิกำร (Due Diligence) ของที่

ปรกึษำทำงกำรเงนิในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ  ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

30) 

 

Checklist แสดงวำ่ผูข้ออนุญำตมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมเกณฑ ์

Holding Company 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

31) 

 

รำยงำน/ควำมเห็นผูเ้ชีย่วชำญ ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้ง

นำมรบัรองควำมถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

32) 

 

งบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมประจ ำรอบปีบญัชลีำ่สุด และงบ

กำรเงนิไตรมำสลำ่สุดของบรษิทั และในกรณีทีเ่ป็นบรษิทั Holding 

ใหน้ ำสง่ (1) งบกำรเงนิประจ ำรอบปีบญัชลีำ่สุดของบรษิทัที่
ประกอบธุรกจิหลกั ซึง่มขีนำดเป็นนยัส ำคญั และ (2) งบกำรเงนิ

หรอืรำยงำนทำงกำรเงนิอืน่ใดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัซึง่
ไดย้ืน่ตอ่ตลำดหลกัทรพัยเ์พือ่ขอใหร้บัหุน้เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

33) 

 

หนงัสอืของผูข้ออนุญาตทีใ่หค้วามยนิยอมแกผู่ส้อบบญัชใีนการแ

จง้ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูข้ออนุญาตซึง่ผูส้อบบญัชไีดจ้ากการปฏบิตัหิ

นา้ทีใ่หแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

34) 

 

รายงานสรปุขอ้มลูและประเด็นซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจาก 

ผูส้อบบญัช ี  
และการด าเนนิการของทีป่รกึษาทางการเงนิในประเด็นดงักลา่ว  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

33) 
 

เอกสำรหรอืกระดำษท ำกำรประกอบกำรท ำงบเสมอืนกรณีทีง่บ
กำรเงนิของผูย้ ืน่ค ำขอไมส่ะทอ้นผลประกอบกำรทีแ่ทจ้รงิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

34) 

 

ส ำเนำสญัญำใหบ้คุคลอืน่มอี ำนำจเด็ดขำดในกำรบรหิำรงำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

35) 

 

เอกสำรทีแ่สดงวำ่ มรีำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรในระบบขอ้มลู

รำยชือ่กรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

 (กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

 

36) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 
Digital IPO (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ  
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

37) 
 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายง
านบญัชแีละการเงนิวา่ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

38) 
 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรง 
ในการควบคมุดูแลการท าบญัชวีา่ 

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

39) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการ 
เงนิมปีระสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การด า

เนนิกจิการของผูข้ออนุญาต 
และระยะเวลาการท างานดงักลา่วเป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ในกรณีทีบุ่คคลดงักลา่วไมม่ปีระสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี

หรอืการเงนิตามทีก่ าหนดในประกาศ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

- 

40) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัสูตรอบรมผูท้ ีไ่ดร้บัมอบ 
หมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

และผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูล 
การท าบญัช ี

ซึง่ผูข้ออนุญาตจดัขึน้เองมเีนือ้หาและจ านวนช ัว่โมงเป็นไปตามที่

ก าหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน (ถา้ม)ี (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญำตเป็น Holding Co.) 

41) 

 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้ำ้งองิหรอืประกอบกำรยืน่ค ำขออนุญำต และ

แบบ filing 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

  42) เอกสำรอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) 300,000 บำท ส ำหรบัแบบค ำขออนุญำต และรอ้ยละ 0.02 ของ
มูลค่ำหลกัทรพัยท์ ัง้หมดทีเ่สนอซื้อ แต่ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 100,000 

บำท  

(หมำยเหต:ุ  

 คำ่ธรรมเนียม 300,000 บำท (ค ำขอ) 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถ. วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขต จตจัุกร 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 / โทรศพัท ์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 ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8240 / คูม่อื 8710 

 

17/07/2558 03:50 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
17/07/2558 03:50 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:26 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
30/06/2558 19:24 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

30/06/2558 19:15 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

19/06/2558 15:02 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
17/06/2558 15:17 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 
22/05/2558 18:14 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 



22/05/2558 17:56 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 17/07/2558 

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

