
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ filing) – 

เพือ่เผยแพรแ่บบแสดงรายการขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ัง้หลงัสดุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอเผยแพร่แบบ fiing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุ ตอ้งเขำ้เงือ่นไขดงันี้ 

1.1 แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่ขอเผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุ ตอ้งเป็นแบบ filing ทีผ่ำ่นกำรยืน่แบบ filing 

ตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ แลว้ 

1.2 ผูย้ืน่แบบ filing ไดป้รับปรุงขอ้มลูในแบบ filing ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นปัจจุบนัแลว้ (ยกเวน้ขอ้มลูเกีย่วกบั 

กำรเสนอขำย) ตำมมำตรำ 74 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์) 

หรอืไดย้ืน่รำยกำร แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิตำมทีส่ ำนักงำนก ำหนดหรอืมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 69 วรรคสอง หรอื 

มำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ แลว้ 

1.3 ผูย้ืน่แบบ filing มหีนังสอืมำยังส ำนักงำนเพือ่ขอใหส้ ำนักงำนเริม่นับระยะเวลำกำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบ filing ซึง่เป็นตำม 

หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ วา่ดว้ยกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์ 

2. ภำยหลงัจำกกำรยืน่แบบ filing ตำมขอ้ 1 กระบวนกำรใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ ดงันี้ 

2.1 ในกรณีทีแ่บบ filing มคีวำมครบถว้นถกูตอ้ง (ยกเวน้ขอ้มูลเกีย่วกบักำรเสนอขำย) ส ำนักงำนจะออกหนังสอืหรอืม ีe-mail 

แจง้ผ่ำนระบบ Digital IPO (แลว้แตก่รณี) ใหแ้กผู่ย้ืน่เพือ่เริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบ filing (หนังสอืหรอื 

e-mail นับหนึง่เพือ่เผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุ) 

2.2 ในกรณีแบบ filing ไมค่รบถว้นถกูตอ้ง ส ำนักงำนจะก ำหนดหรอืมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 69 วรรคสอง หรอืมำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ เพือ่ใหผู้ย้ืน่ท ำกำรยืน่รำยกำร แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่หำกผูย้ืน่ไดด้ ำเนนิกำรจนครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 

ส ำนักงำนจะออกหนังสอืหรอืม ีe-mail ตำมขอ้ 2.1 ใหแ้กผู่ย้ืน่ตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกทีส่ ำนักงำนออกหนังสอืหรอืม ีe-mail นับหนึง่เพือ่ใหเ้ผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุแลว้ 

หำกผูย้ืน่แบบ filing มขีอ้มลูทีป่ระสงคท์ีจ่ะเผยแพร่เพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ป็นปัจจบุนั ผูย้ืน่แบบ filing สำมำรถแกไ้ขเพิม่เตมิพรอ้มทัง้ 

เผยแพร่ขอ้มูลในแบบ filing ได ้อย่ำงไรก็ด ีหำกส ำนักงำนมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บหลกัทรัพยฯ์ หรอืผูย้ืน่ประสงคจ์ะ 

แกไ้ขเพิม่เตมิแบบ filing ซึง่มผีลกระทบตอ่ประโยชนข์องผูล้งทนุ ตำมมำตรำ 74 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ กำรนับระยะเวลำ 

ตำมหนังสอืหรอื e-mail นับหนึง่จะหยดุลงตำมมำตรำ 75 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

 

หมำยเหต ุ 

*กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส านักงานจะแจง้ความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลกัฐานใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทราบทาง e-mail หากผูย้ืน่

แบบ filing  ไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขา้งตน้  ส านักงานจะคนืแบบ filing และ

เอกสารหลักฐานประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing    

      

 ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณียืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

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

หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โทรศพัท ์02 009 9999  

e-mail: listinganddisclosure@set.or.th  
2. ส ำนักงำน ก.ล.ต. โทรศพัท ์02 033 9999 e-mail:  

corporat@sec.or.th 
กรณีอืน่หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ

ไดท้ี ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. โทรศัพท ์02 033 9999 

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

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทและหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ยืน่แบบ filing  

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ                                                                
ผำ่นระบบ Digital IPO  

2. กรณีเอกสำรครบ ส ำนักงำนจะม ีe-mail แจง้รับแบบผำ่นระบบ 
Digital IPO 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีไ่ดป้รบัปรุงแก้

ไขใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 

2) 

 

หนงัสอืแจง้ขอเผยแพรแ่บบแสดงรายการขอ้มูลทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

คร ัง้หลงัสดุ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิ 

หรอืประกอบการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขให้
ครบถว้นถูกตอ้ง (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) แบบรบัรอง filing ทีม่กีำรลงนำม  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 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 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( 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 

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

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 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 ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(แบบ filing) – 

เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 30/2551 เรือ่ง กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลักทรัพย ์

ลงวนัที ่15 ธันวำคม 2551  
  

2)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(แบบ filing) – 

เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลงัสดุ  15/08/2560 15:58 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 24/08/2560 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


