
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกเสนอขายหุน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูเ้ร ิม่จัดตัง้บรษัิทมหำชน หรอืบรษัิทมหำชน หรอืนติบิุคคลตำมกฎหมำยเฉพำะทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-1 พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีารดังนี้ 

1) บันทกึขอ้มลูในค าขออนุญาตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่านระบบ Digital 

IPO โดยใช ้username/password ของบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากผูย้ืน่ค าขอใหเ้ป็นผูน้ าสง่ขอ้มลูผา่นระบบดังกล่าว 

2) เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผา่นระบบแลว้ ใหก้ด “Gen” เพือ่พมิพแ์บบค าขอ ใหผู้ม้อี านาจลงนามของผูย้ืน่ค าขอ 

และทีป่รกึษาทางการเงนิ เป็นผูล้งนามรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลทีน่ าสง่ผา่นระบบตามเกณฑท์ีก่ าหนด และ upload  

แบบค าขอทีม่กีารลงนามแลว้เขา้ระบบ พรอ้มกับน าสง่ hard copy แบบค าขอทีม่กีารลงนามแลว้ใหส้ านักงาน   

 

2. กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนเป็นครัง้แรกเพือ่กำรจดทะเบยีนหุน้ทีเ่สนอขำยนัน้เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย ์(IPO) หรอืกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนในกรณีปกตติำมสว่นที ่1 หมวด 2 

ภำค 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่(SPO เกณฑ ์

normal track) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนต่อเมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้่ำ 

มคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นเรือ่งดังต่อไปนี้ 

2.1 มกีำรรักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่งเป็นธรรม เชน่ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทีช่ดัเจนเป็นธรรม 

และมกีลไกกำรบรหิำรจัดกำรทีด่ ีรวมทัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ ่ไมม่คีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ 

 2.2 ก ำหนดบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ โดยโครงสรำ้ง 

คณะกรรมกำรมกีำรตรวจสอบและถว่งดุลอย่ำงเพยีงพอ คณะกรรมกำรเขำ้ใจบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของตน 

 2.3 มกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทนุ และไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผดิ 

โดยงบกำรเงนิของผูย้ืน่ค ำขอตอ้งถกูตอ้ง น่ำเชือ่ถอืตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด ประกอบกับมรีะบบทีเ่พยีงพอในกำรจัดท ำ 

และเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและน่ำเชือ่ถอื 

 2.4 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุไมม่ลีักษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 2.5 มคีณุสมบัตอิืน่ๆ เชน่ ไมม่ลัีกษณะทีต่อ้งหำ้ม ไมม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิทีผ่ดิกฎหมำย ไมม่ปีระวัตกิำรฝ่ำฝืน 

หรอืไมป่ฏบัิตติำมหลักเกณฑก์ำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหลักทรัพยใ์นเรือ่งทีม่นัียส ำคัญ 

 2.6 ไดร้ับมตชิดัแจง้ใหเ้พิม่ทุน โดยมตนัิน้ไดม้ำไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวันยืน่ค ำขอ 

 2.7 กรณีเป็นบรษัิทจดทะเบยีน ตอ้งไมอ่ยูร่ะหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่หรอืปรับปรุงแกไ้ข งบกำรเงนิหรอืรำยงำนตำม 

มำตรำ 56 มำตรำ 57 และมำตรำ 58 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์และไมอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรตำมค ำสัง่ของส ำนักงำน 

หรอืตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งกำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อย่ำงไมเ่ป็นธรรม 

หรอืกำรเปิดเผยขอ้มลูไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

 2.8 กรณีบรษัิทจดทะเบยีนเสนอขำยใหเ้ฉพำะบคุคลทีก่ ำหนด (placement) ในรำคำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด 

ใหป้ฏบัิตติำมเกณฑก์ำรเสนอขำยหุน้ในรำคำต ่ำ ซึง่มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกับหนังสอืนัดประชมุและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิ 

กวำ่กรณีท่ัวไป 

 

3. กรณีเป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมโ่ดยบรษัิทจดทะเบยีนทีไ่มม่ปีระเด็นเกีย่วกับกำรก ำกับดแูลกจิกำรทีด่ตีำมสว่นที ่2 หมวด 2 

ภำค 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม ่(SPO เกณฑ ์fast 

track) ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อประชำชนต่อเมือ่แสดงใหส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่ 

มคีณุสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑใ์นเรือ่งดังต่อนี้ 

 3.1 จ ำนวนหุน้ออกใหมท่ีข่ออนุญำตตอ้งมจี ำนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ในวันยืน่ค ำขอ 

 3.2 รำคำเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ้งไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยวธิกีำรค ำนวณรำคำตลำดเป็นไป 

ตำมทีก่ ำหนด 

 3.3 ไมเ่ป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่ share swap 

 3.4 มคีณุสมบัตติำมขอ้ 2.4 ถงึ 2.7 

 3.5 ในชว่ง 1 ปียอ้นหลัง บรษัิทจดทะเบยีนไมม่ปีระวัตถิูกสั่งใหแ้กไ้ขงบกำรเงนิ หรอืถกูออกขำ่วเตอืนผูล้งทนุ 

(Investor Alert) เกีย่วกับกำรใชข้อ้มลูของบรษัิทจดทะเบยีนประกอบกำรตัดสนิใจลงทนุหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 



หรอืถกูก ำชบัหรอืตักเตอืนเกีย่วกับกำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงไม่เป็นธรรม หรอืกำรเปิดเผย 

ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

 3.6 ไมอ่ยูร่ะหวำ่งถกูขึน้เครือ่งหมำย NP และ SP 

 3.7 ในชว่ง 1 ปียอ้นหลัง กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไมม่ปีระวัตถิูกก ำชบัหรอื 

ตักเตอืนเกีย่วกับกำรไมท่ ำหนำ้ที ่fiduciary duties 

 3.8 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไม่อยูร่ะหว่ำงถกูสัง่ใหช้ีแ้จงเนื่องจำกมเีหตุสงสัยว่ำ 

อำจมสีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรกระท ำผดิในเรือ่ง กำรไมร่ักษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อย่ำงไมเ่ป็นธรรม หรอื 

กำรเปิดเผยขอ้มูลไมถู่กตอ้งครบถว้น หรอืกำรกระท ำอันไมเ่ป็นธรรมในกำรซือ้ขำยหลักทรัพยห์รอืสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 

 3.9 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิทจดทะเบยีน ไม่อยูร่ะหว่ำงถกูกลำ่วโทษโดยหน่วยงำนทำงกำร 

หรอืถกูด ำเนนิคดอัีนเนื่องจำกกรณีทีห่น่วยงำนทำงกำรกล่ำวโทษ ในมลูเหตเุนื่องจำกกำรด ำเนนิงำนทีม่ลีักษณะหลอกลวง 

ฉอ้โกง หรอืทจุรติ ซึง่ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยในวงกวำ้ง 

 3.10 งบกำรเงนิประจ ำปีลำ่สดุและไตรมำสลำ่สดุตอ้งไมม่เีงือ่นไข 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยต์่อประชำชนท่ัวไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศ 

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ 

 

4. ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

เอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบับนี้ 

 

หมำยเหต ุ

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส านักงานจะแจง้ความบกพร่องของค าขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอทราบทาง e-mail หากผูย้ืน่ค า

ขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันทีไ่ดร้ับแจง้ขา้งตน้ ส านักงานจะคนืค าขอและเอกสารหลักฐาน

ประกอบค าขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค าขอ         

** ส านักงานจะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดังกลำ่วดว้ยตนเอง 

ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบดังกล่ำวตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ และน าสง่ hard copy หนังสอืมอบอ านาจใหส้ านักงาน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรณียืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพย ์
(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 
(หมายเหต:ุ -)  
ช ำระคำ่ธรรมเนียม ณ ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจุักร กทม. 10900 โทรศัพท ์02 033 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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



9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

• บรษัิทยืน่ค าขอ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตาม

วธิกีารทีก่ าหนดในคูม่อืฉบับนี้  
• ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนียมเมือ่ส านักงานพจิารณาแลว้

เห็นวา่ค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอครบถว้นถกูตอ้ง 

• ส านักงานแจง้รับค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
โดยการสง่เป็น e-mail 

 (หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรม

กำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

• ตรวจสอบรายละเอยีดและความครบถว้นชดัเจนของขอ้มลู ที่

จะตอ้งใชพ้จิารณาตามเกณฑอ์นุญาต 

• ตรวจกระดำษท ำกำรผูส้อบบัญช ีและ FA  

• สอบถามกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษัิทและเยีย่มชมกจิกำร 

(ถำ้ม)ี 
• ม ีe-mail ใหบ้รษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุ 

วันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร (ถำ้ม)ี 
• บรษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร 

(ถำ้ม)ี 

• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสัยในประเด็นที่
กระทบต่อการพจิารณา ส านักงานอาจขอใหช้ีแ้จงในประเด็น

ดังกล่าวเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอต่อการพจิารณา 

• ผูข้ออนุญาตชีแ้จงต่อส านักงาน โดยสง่ขอ้มลูผา่นระบบ   
(หมายเหต:ุ -)  

119 วัน ส ำนักงำนคณะกรรม

กำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 

• เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำน 
ขอ้เท็จจรงิ ส ำนักงำนจะม ีe-mail 

แจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ อนุญำต  
• 

ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้งแ

ละครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แหง่ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

(หมายเหต:ุ -(เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 
ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้น

กำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO Steering) 
เพือ่ขอควำมคดิเห็น  (ในกรณีมเีหตจุ ำเป็นและสมควร) 

ภำยหลังกำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีุณสมบัตไิมเ่ป็น
ไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 
to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการ 
))  

35 วัน ส ำนักงำนคณะกรรม

กำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย ์

 

4) การพจิารณา 
กรณียืน่ค ำขอตำมขอ้ 3 (ใชเ้วลำ 3 วัน) 

•เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบครบถว้น

แลว้ ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ  
•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง 

และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 

0 วัน ส ำนักงำนคณะกรรม
กำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับขัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรม
กำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ 

กระทรวงพำณชิย ์

2) 

 

หนงัสอืรบัรอง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

(ส ำเนำหนังสอืรับรองของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยทีอ่อกมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

กระทรวงพำณชิย ์

3) 

 

ขอ้บงัคบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำขอ้บังคับของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย) 

กระทรวงพำณชิย ์

4) 
 

แบบ 35-1  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค าขอทีจ่ะออกเสนอขายหุน้ 

โดยมรีายละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสน
อขายหลกัทรพัย ์(กรณียืน่แบบ filing พรอ้มค าขออนุญาต 

ผูย้ ืน่ค าขอไมต่อ้งยืน่เอกสารนี)้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

เอกสารซึง่ระบเุกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผูม้อี านาจควบคมุในเรือ่ง ชือ่และสกลุ 

(หากมกีารเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบชุือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย) 
เลขประจ าตวัประชาชนและการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้ร ิ

หารในบรษิทัอืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

8) 

 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อกหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

9) 

 

สญัญาใหบ้คุคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดในการบรหิารงาน  (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ 

10) 

 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคร ัง้ทีค่ณะกรรมกำร

มอบอ ำนำจใหบ้คุคลอืน่ปฏบิตักิำรแทน กำรมอบหมำยดงักลำ่ว 
ตอ้งจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และระบขุอบเขตอ ำนำจไวอ้ยำ่ง

ชดัเจน 

(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

11) 

 

หนงัสอือนุญาตใหเ้พิม่ทุนจากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล (lead 

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

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

12) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 

Digital IPO (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

13) 

 

รายงานการตรวจสอบจาก lead regulator ฉบบัลา่สุด 

ซึง่รวมถงึรายงานเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในดว้ย (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

14) 

 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผิ

ดชอบภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองจากกรรมการและผูบ้รหิาร 

เกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบการรายงานการถอื

หลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

17) 
 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการต
รวจสอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการอสิระวา่ มคีวามเขา้ใจในบทบาท 
หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

19) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเขา้ใจในบทบาท 

หนา้ที ่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของ

ผูข้ออนุญาต (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

20) 

 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอเหมาะสมของระบบควบคุ

มภายในของผูข้ออนุญาตและบรษิทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรวจสอ
บ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

21) 
 

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของระบบงานส าคญั 
ลา่สุด และรายงานการตดิตามผลการตรวจสอบ

และแผนตรวจสอบระบบควบคมุภายใน (ถำ้ม)ี พรอ้มตำรำงอ ำนำจ

อนุมตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

22) 

 

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัความบกพรอ่งของระบบควบคมุภ

ายในทางบญัชทีีส่ าคญัฉบบัลา่สุด (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

23) 

 

Checklist แนวทางการตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) 

ของทีป่รกึษาทางการเงนิในการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

24) 

 

Checklist แสดงวา่ผูข้ออนุญาตมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์

อนุญำต  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

25) 

 

รายงาน/ความเห็นผูเ้ชีย่วชาญ  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

- 

26) 

 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ ารอบปีบญัชลีา่สุด 

และงบการเงนิไตรมาสลา่สุดของบรษิทั และในกรณีทีเ่ป็นบรษิทั 
Holding ใหน้ าสง่ (1) 

งบการเงนิประจ ารอบปีบญัชลีา่สุดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 
ซึง่มขีนาดเป็นนยัส าคญั และ (2) 

งบการเงนิหรอืรายงานทางการเงนิอืน่ใดของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ
หลกัซึง่ไดย้ืน่ตอ่ตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ขอใหร้บัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

27) 
 

หนงัสอืของผูข้ออนุญาตทีใ่หค้วามยนิยอมแกผู่ส้อบบญัชใีนการแจง้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัผูข้ออนุญาตซึง่ผูส้อบบญัชไีดจ้ากการปฏบิตัหินา้ที่

ใหแ้กท่ีป่รกึษาทางการเงนิ (กรณี IPO) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

28) 

 

รายงานสรปุขอ้มลูและประเด็นซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิไดร้บัจาก 

ผูส้อบบญัช ี

และการด าเนนิการของทีป่รกึษาทางการเงนิในประเด็นดงักลา่ว 
(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

29) 
 

เอกสารหรอืกระดาษท าการประกอบการท างบเสมอืนกรณีทีง่บการ 
เงนิของผูย้ ืน่ค าขอไมส่ะทอ้นผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของกจิการ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

30) 
 

แผนฟ้ืนฟูกจิการ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

31) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

32) 
 

เอกสารทีแ่สดงวา่ 
มรีายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารในระบบขอ้มลูรายชือ่กรรมการและผู ้

บรหิารบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

33) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

34) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงา

นบญัชแีละการเงนิวา่ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
(กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

35) 
 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชวีา่ 

มคีณุสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ 

- 

36) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ทีค่ณ

ะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ
มปีระสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การด าเนนิกิ

จการของผูข้ออนุญาต 
และระยะเวลาการท างานดงักลา่วเป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ในกรณีทีบุ่คคลดงักลา่วไมม่ปีระสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชหี

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

รอืการเงนิตามทีก่ าหนดในประกาศ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุกรณี SPO ตามเกณฑ ์fast track ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี้ 

37) 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร ัง้ทีค่ณ

ะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัสูตรอบรมผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

และผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลกา
รท าบญัช ี

ซึง่ผูข้ออนุญาตจดัขึน้เองมเีนือ้หาและจ านวนช ัว่โมงเป็นไปตามทีก่ า

หนดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน (ถา้ม)ี (กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ 

- 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 
(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่1 

มกรำคม พ.ศ. 2562 ถงึ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 
  

 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอตำมขอ้ 1.1 ทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แต ่วันที ่1 

มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  

 
 

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 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( 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 

(หมายเหต:ุ (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 ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7873 / คูม่อื 8311 

 

15/07/2558 13:12 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 13:12 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:21 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 
30/06/2558 19:13 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 



19/06/2558 14:30 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 
17/06/2558 15:11 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 
22/05/2558 18:12 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สมุำล ีบ ำรุงชำตอิดุม 

22/05/2558 13:37 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อังคณำ บันเทงิเภสชัสกลุ 

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 11/04/2561 

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

