
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายโทเคนดจิทิลั (แบบ filing) 

– เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิลั (แบบ filing) ตอ้งเป็นผูอ้อกโทเคนดจิทิลัซึง่ไดแ้กบ่รษัิทจ ำกัดหรอื

บรษัิทมหำชนจ ำกดัทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และไดย้ืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดจิทิลัตอ่ส ำนักงำน 

 

2. งบกำรเงนิและงบกำรเงนิรวมทีเ่ปิดเผยในแบบ filing ตอ้งเป็นไปตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด  

 

ทัง้นี ้วธิกีำรยืน่แบบ filing และรำยละเอยีดในแบบ filing เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรเสนอขำยโทเคนดจิทิัลตอ่ประชำชน 

 

หมำยเหต ุ

**กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing ใหผู้ย้ืน่แบบ filing ทรำบ หำกผูย้ืน่แบบ filing ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิได ้

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืแบบ filing และเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing นัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ยืน่เอกสำรและช ำระคำ่ธรรมเนียม  
ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วภิำวดรัีงสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กทม. 10900  

โทรศพัท ์02 033 9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
บรษัิทยืน่แบบ filing พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ                                                                         

ตอ่ส ำนักงำน ตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่แบบช ำระคำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 
โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำแสดงตอ่ส ำนักงำน 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

0 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายโทเคนดจิทิลั

และรา่งหนงัสอืชีช้วน รวมท ัง้เอกสารแนบ 

พรอ้มขอ้มูลในแบบและเอกสารดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

เอกสารอืน่ ๆ 
ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดจิทิลั – 
เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

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

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

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

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 
 


