
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัตา่งประเทศ (primary listing)  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทต่ำงประเทศทีป่ระสงคจ์ะเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนเป็นกำรท่ัวไป 

โดยหุน้ทีอ่อกโดยบรษัิทดังกล่ำวมไิดม้กีำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ ใหผู้ย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-1-F 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพย ์

 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนตอ่เมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

 2.1 มคีวำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรประกอบธรุกจิ ไมม่ปีระวัตทิีแ่สดงถงึลักษณะทีไ่มเ่หมำะสมในกำรไดร้ับอนุญำต 

รวมทัง้มกีำรด ำเนนิกำรตำมกฎหมำยและควำมร่วมมอืของหน่วยงำนต่ำงประเทศตำมทีก่ ำหนด 

 2.2 ไดร้ับมตโิดยชัดแจง้จำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหม้กีำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นัน้มำแลว้ไมเ่กนิ 1 ปี 

 2.3 เป็นไปตำมคุณสมบัตอิืน่ ๆ ดังนี้ 

 (1) มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทีช่ัดเจนเป็นธรรม และมกีลไกกำรบรหิำรจัดกำรทีด่ ีรวมทัง้กรรมกำร 

ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ไมม่คีวำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์

และผูย้ืน่ค ำขอตอ้งมตัีวแทนในประเทศไทยทีเ่ป็นบคุคลทีม่สีัญชำตไิทยและถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยเพือ่ท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนแล

ะตดิต่อดำ้นตำ่ง ๆ 

 (2) ก ำหนดบทบำท หนำ้ที ่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุ 

โดยโครงสรำ้งคณะกรรมกำรมกีำรตรวจสอบและถ่วงดลุอยำ่งเพยีงพอ คณะกรรมกำรเขำ้ใจบทบำท หนำ้ที ่

และควำมรับผดิชอบของตน รวมทัง้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุไมม่ลีักษณะตอ้งหำ้มตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 (3) มกีำรเปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้น เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทนุ และไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผดิ 

โดยงบกำรเงนิของผูย้ืน่ค ำขอตอ้งถกูตอ้ง น่ำเชือ่ถอืตำมทีห่ลักเกณฑก์ ำหนด 

ประกอบกับมรีะบบทีเ่พยีงพอในกำรจัดท ำและเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ย่ำงตอ่เนื่องและน่ำเชือ่ถอื 

 (4) จัดใหท้ีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีร่่วมจัดท ำค ำขอปฏบัิตหินำ้ทีอ่ยำ่งต่อเนื่องไปอกี 3 

ปีนับแตวั่นทีแ่บบแสดงรำยกำรขอ้มลูมผีลใชบั้งคับ 

 (5) มคีณุสมบัตอิืน่ๆ เชน่ กำรประกอบธรุกจิและกลไกกำรก ำกับดูแลของผูย้ืน่ค ำขอทีป่ระกอบธรุกจิกำรถอืหุน้บรษัิทอืน่ 

(holding company) เป็นไปตำมทีก่ ำหนด และหลักเกณฑเ์พิม่เตมิในกรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

 

 ทัง้นี้ 

กำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยต์่อประชำชนท่ัวไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกโดยบรษัิทต่ำงประเทศซึง่ไมม่หีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย ์

ตำ่งประเทศ 

 

3. ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำนับแตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบ 

เอกสำรถกูตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

ในคูม่อืฉบับนี้ 

 

หมำยเหต ุ 

* กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ กรณี

ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งยอมรับเงือ่นไขของกำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO เรือ่งทีก่ ำหนดว่ำ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิในประเด็นควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอและจัด

สง่ใหส้ ำนักงำนภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแตวั่นที่ส ำนักงำนไดแ้จง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอไดร้ับทรำบทำง email ผำ่นระบบ Digital IPO 

ส ำนักงำนจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดังกลำ่วดว้ยตนเอง 

ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบดังกล่ำวตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

  



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  
กำรยืน่ค ำขอผำ่นระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

(http://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/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) 

ยืน่แบบค ำขออนุญำต(“แบบ 35-1-F”) 
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

2.กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 
ซึง่ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับทรำบกำรยืน่แบบ 35-1-F 

เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 

เมือ่ไดร้ับค ำขออนุญำตแลว้ 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำถงึควำมถกูตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ 

โดยด ำเนนิกำร ดังนี้ 
• ศกึษำรวบรวมประเด็น  

•ตรวจกระดำษท ำกำรผูส้อบบัญช ีและ FA  

• พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษัิทและเยีย่มชมกจิกำร(ถำ้ม)ี  
• มหีนังสอืใหบ้รษัิท และ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร (ถำ้ม)ี  
• บรษัิท และ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี  

• 
ส ำนักงำนแจง้ประเด็นขอ้สงัเกตเพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอชีแ้จงขอ้สงัเก

ตนัน้  
• ผูย้ืน่ค ำขอชีแ้จงส ำนักงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

119 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

3) การพจิารณา 
•เมือ่ส ำนักงำนไดร้ับค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนขอ้เ

ท็จจรงิ 
ส ำนักงำนจะมหีนังสอืแจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 
แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

 

35 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ ( - 
เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 

ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ 
เขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO 

Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดังกลำ่ว 
ภำยหลังกำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีุณสมบัตไิมเ่ป็น

ไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 

to be heard) 
ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 
เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ส ำเนำหนังสอืบรคิณหส์นธทิีจั่ดท ำขึน้อย่ำงถกูตอ้งตำมกฎหมำยของประ

เทศทีบ่รษัิทต่ำงประเทศจัดตัง้ขึน้ 
ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งและประทับตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี ) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองการจดัต ัง้บรษิทัตา่งประเทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจัดตัง้บรษัิทต่ำงประเทศจำกหน่วยงำนก ำกับดูแ

ลตำ่งประเทศ 
ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งและประทับตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

3) 
 

ขอ้บงัคบับรษิทัตา่งประเทศและบรษิทัยอ่ย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ส ำเนำขอ้บังคับบรษัิทต่ำงประเทศและบรษัิทยอ่ยทุกบรษัิททีห่น่วยงำน

ก ำกับดูแลต่ำงประเทศรับรอง 
ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งและประทับตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

4) 

 

แบบ 35-1-F 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

5) 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค าขอทีจ่ะออกเสนอขายหุน้ 

โดยมรีายละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบ 69-1-F กรณียืน่แบบ 
filing พรอ้มค าขออนุญาตผูย้ ืน่ค าขอจะไมย่ืน่เอกสารนีก็้ได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 
 

เอกสารซึง่ระบเุกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผูม้อี านาจควบคมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้(ก) ชือ่และสกุล 

(หากมกีารเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบชุือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย) (ข) 
เลขประจ าตวัประชาชนหรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และ  (ค) 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อกหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

8) 

 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหอ้อกหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

9) 
 

สญัญาใหบ้คุคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดในการบรหิารงาน (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัตา่งประเทศเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหน้
าทีค่วามรบัผดิชอบภายหลงัการเสนอขายหุน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณี IPO) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองจากกรรมการและผูบ้รหิาร 
เกีย่วกบัการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบการรายงานการถื

อหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณี IPO) 

- 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการอสิระวา่ มคีวามเขา้ใจในบทบาท 

หนา้ที ่
และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัตา่งประ

เทศ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณี IPO) 

- 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่ 

มคีวามเขา้ใจในบทบาท หนา้ที ่
และความรบัผดิชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตา่

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

งประเทศ 
และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานขอ

งผูข้ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณี IPO) 

16) 

 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุมคร ัง้ที ่

คณะกรรมการบรษิทัมกีารมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืบุ
คคลอืน่ท าหนา้ทีแ่ทน 

ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

17) 

 

หนงัสอืใหค้วามเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอ 

และเหมาะสมของระบบควบคมุภายในของบรษิทัตา่งประเทศและบ

รษิทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

18) 

 

ผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของระบบงานส าคญัลา่สุด 

รายงานการตดิตามผลการตรวจสอบ 
และแผนตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

ซึง่บคุคลทีม่อี านาจลงนามไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้ง 
และตารางอ านาจอนุมตัขิองผูข้ออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

19) 

 

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัความบกพรอ่งของระบบควบคมุ

ภายในทางบญัชทีีส่ าคญัฉบบัลา่สุด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

20) 
 

หนงัสอืทีแ่สดงไดว้า่การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมท่ีข่ออนุญาตน ัน้กร
ะท าโดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบักบับรษิทัตา่งป

ระเทศน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

21) 

 

รายงานการตรวจสอบจากหนว่ยงานทีก่ ากบัดแูลการประกอบธุรกิ

จของผูข้ออนุญาตฉบบัลา่สุด ท ัง้นี ้
ใหร้วมถงึรายงานเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในดว้ย (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

22) 

 

หนงัสอือนุญาตใหเ้พิม่ทุนจากหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลการประกอบธุ

รกจิของผูข้ออนุญาต (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

23) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการแ
ตง่ต ัง้ตวัแทนในประเทศไทยของบรษิทัตา่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 
พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

24) 

 

หนงัสอืแตง่ต ัง้หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการแ

ตง่ต ัง้บคุคลทีร่บัผดิชอบการจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานขอ
งบรษิทัตา่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

25) 

 

แบบตรวจสอบความครบถว้นเบือ้งตน้ของขอ้มลูและเอกสารหลกัฐ

านประกอบค าขออนุญาตตามทีก่ าหนดไวใ้นเว็บไซตข์องส านกังา

น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

26) 

 

Checklist แนวทางการท าตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) 

ของทีป่รกึษาทางการเงนิในการเสนอขายหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

27) 

 

Checklist แสดงวา่ผูข้ออนุญาตมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ ์

Holding Company กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นบรษิทั Holding 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

28) 

 

รายงาน/ความเห็นผูเ้ชีย่วชาญ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ซึง่บคุคลทีม่อี ำนำจลงนำมไดล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้ง 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

29) 

 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ ารอบบญัชปีีลา่สุดและงบการเงิ

นไตรมาสลา่สุดของบรษิทัตา่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีเ่ป็นบรษัิท Holding ใหน้ ำสง่ (1) 
งบกำรเงนิประจ ำรอบปีบัญชลี่ำสดุของบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิหลัก 

ซึง่มขีนำดเป็นนัยส ำคัญ และ (2) 

งบกำรเงนิหรอืรำยงำนทำงกำรเงนิอืน่ใดของบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิหลัก
ซึง่ไดย้ืน่ตอ่ตลำดหลักทรัพยเ์พือ่ขอใหร้ับหุน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

และ (3) 
งบกำรเงนิไตรมำสลำ่สดุของบรษัิทของบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิหลัก 

ซึง่มขีนำดเป็นนัยส ำคัญและเป็นบรษัิทต่ำงประเทศ 
หรอืหำกไมม่งีบกำรเงนิไตรมำสใหน้ ำสง่หนังสอืชีแ้จงจำกผูส้อบบัญชขีอ

งผูข้ออนุญำตทีแ่สดงว่ำงบกำรเงนิไตรมำสลำ่สดุของบรษัิททีป่ระกอบธรุ

กจิหลักขำ้งตน้ไดผ้ำ่นกำรสอบทำนโดยผูส้อบบัญชทีีม่ลีักษณะตำมทีป่ระ
กำศก ำหนด) 

- 

30) 

 

เอกสารหรอืกระดาษท าการประกอบการท างบเสมอืนกรณีทีง่บการ

เงนิของผูย้ ืน่ค าขอไมส่ะทอ้นผลประกอบการทีแ่ทจ้รงิของกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

31) 
 

แผนฟ้ืนฟูกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

32) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

33) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

34) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 

Digital IPO 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

35) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายง

านบญัชแีละการเงนิวา่ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

(กรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

- 

36) 

 

หนงัสอืรบัรองจากผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในกา

รควบคมุดแูลการท าบญัชวีา่ 
มคีณุสมบตัเิป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด (กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป) 

- 

37) 
 

ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมค
ร ัง้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาวา่ 

ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงิ

นมปีระสบการณ์ในการท างานทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่การด าเนิ
นกจิการของผูข้ออนุญาต 

และระยะเวลาการท างานดงักลา่วเป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
ในกรณีทีบุ่คคลดงักลา่วไมม่ปีระสบการณ์ในการท างานดา้นการบ ั

ญชหีรอืการเงนิตามทีก่ าหนดในประกาศ (กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป 
(ถำ้ม)ี) 

- 

38) 

 

ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมค

ร ัง้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาหลกัสูตรอบรมผูท้ ีไ่ดร้บัมอ
บหมายใหร้บัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

และผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลก
ารท าบญัช ี

ซึง่ผูข้ออนุญาตจดัขึน้มเีนือ้หาและจ านวนช ัว่โมงเป็นไปตามทีก่ าห

นดไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน (กรณี iPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ส ำหรับกำรยืน่ค ำขอตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป 
(ถำ้ม)ี) 

39) เอกสำรทีแ่สดงเหตผุลทำงกฎหมำย หรอืเหตผุลทำงกำรคำ้ที่
สอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิของผูข้ออนุญำต (ส ำหรบักรณีที ่

ผูข้ออนุญำตเป็นบรษิทั Holding ทีม่กีำรประกอบธุรกจิหลกั 

ผำ่นบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเป็นจ ำนวนมำก และมกีำรก ำกบัดแูล
กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัดงักลำ่วเป็นกลุม่ ๆ ผำ่นบรษิทั  

ทีเ่ป็นศูนยก์ลำงของแตล่ะกลุม่)   
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่าง

ประเทศ (primary listing) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กับส ำนักงำนกอ่นวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 

2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่าง
ประเทศ (primary listing) 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่1 มกรำคม 

พ.ศ.2561 ถงึวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100,000 บำท 
  

 

3) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่าง

ประเทศ (primary listing) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่1 มกรำคม พ.ศ. 

2562 ถงึวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 

  
 

4) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่าง
ประเทศ (primary listing) 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กับส ำนักงำนตัง้แตวั่นที ่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 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 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 ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 7998 / คูม่อื 8449 

 
 

15/07/2558 13:18 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 13:18 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 18:52 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

30/06/2558 18:50 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ดวงพร วงศศ์ศธิร 
30/06/2558 18:11 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ดวงพร วงศศ์ศธิร 

30/06/2558 18:05 น. หัวหนำ้หน่วยงำนไมอ่นุมัต ิ(Reviewer rejected) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ แกไ้ขตำม comment 
30/06/2558 16:55 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ดวงพร วงศศ์ศธิร 

23/06/2558 18:38 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ดวงพร วงศศ์ศธิร 

17/06/2558 14:24 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI 
ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไปตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 5822/05/2558 09:46 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) 

สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 17/04/2561 

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

