
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ ีอ่อกใหมต่อ่ผูล้งทุนในตำ่งประเทศ [N] 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็น 

บรษัิทจ ำกัดหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังน้ี 

 

1) แสดงไดว่้ำกำรเสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่จะกระท ำต่อผูล้งทุนในต่ำงประเทศ 

 

2) แสดงไดว่้ำกำรซือ้ขำย หรอืกำรโอนหุน้กูท้ีย่ืน่ขออนุญำตไม่ว่ำทอดใด ๆ จะกระท ำในต่ำงประเทศ 

 

3) มขีอ้ตกลงใหช้ ำระค่ำหุน้กูเ้ป็นสกุลเงนิบำทต่ำงประเทศ 

 

ทัง้น้ี หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่ำงประเทศมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศที ่

ทจ. 16/2552 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ตอ่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศ ลงวันที ่13 มนีำคม พ.ศ. 

2552 ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวดว้ย 

 

12.2 วธิกีำรยืน่ค ำขออนุญำต: ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 15 

โดยจะตอ้งจัดท ำแบบค ำขอในรูปแบบขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่ hard copy ดงัน้ี 

 

1) บันทกึขอ้มูลในค ำขออนุญำตทีจั่ดไวใ้นระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และสง่แบบค ำขอผ่ำนระบบ IPOS 

ขำ้งตน้ 

 

2) พมิพแ์บบค ำขออนุญำตจำกระบบ IPOS (เลอืกหัวขอ้ พมิพแ์บบ ซึง่จะปรำกฎ barcode 

ในแบบค ำขอดว้ย)และลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพัน พรอ้มประทับตรำ (ถำ้มี) 

 

3) สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้ค่ำธรรมเนียม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู่ และรำยละเอยีดตรำสำรหน้ีทีจ่ะเสนอขำย 

 

4) พมิพใ์บแจง้ค่ำธรรมเนียมจำกระบบ IPOS และน ำสง่ส ำนักงำนพรอ้มแบบค ำขออนุญำต 

 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำนับแต่วันทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรถู

กตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13 

 

หมำยเหตุ **กรณีค ำขออนุญำตหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค ำขออนุญำตและผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นค ำขออนุญำตด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขออนุญำตไม่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูรั้บค ำขออนุญำตจะด ำเนินกำรคนืค ำขออนุญำตและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตนัน้ ทัง้น้ี 

ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตทีไ่ม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทน 

หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขออนุญำตแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ื่นค ำขออนุญำต 

 

** ส ำนักงำนจะยังไม่พิจำรณำค ำขออนุญำต และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกว่ำ 

ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขออนุญำตหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนั้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทร. 1207 
หรอื 0-2695-9999 /ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: (เพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต 
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนตำมวธิกีำรในขอ้ 12  
• ใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

ช ำระค่ำธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพิจำรณำแลว้เห็นว่ำค ำขอและเอ
กสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้ง  
• ส ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอ 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
•
 ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้

มูล ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต  
• ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชัดเจน 
หรอืมเีหตุสงสัยในประเด็นทีก่ระทบต่อกำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกล่ำวเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีค่

รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพิจำรณำ  
• ผูข้ออนุญำตชีแ้จงต่อส ำนักงำน 
(หมายเหตุ: -)  

45 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

3) กำรพจิำรณำ 
• ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 
พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถู่กตอ้งและครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์
งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  

(หมายเหตุ: 
(หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูข้ออนุญำตเขำ้ข่ำยมคีุณสมบัตไิม่เ
ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

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

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพิจำรณำตำมล ำดับชัน้ 
เพือ่ลงนำมในหนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ภำพถ่ำยทีม่กีำรลงนำมรับรองโดยผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพัน 

พรอ้มประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี ) 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

2) 
 

แบบค ำขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS ) 

3) 
 

มตคิณะกรรมกำร / 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตรำสำรหนีท้ีจ่ะเสนอขำยทีซ่ึง่ลงน
ำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรำ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ภำพถ่ำยมตคิณะกรรมกำร / 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกตรำสำรหน้ีทีจ่ะเสนอขำยทีซ่ ึง่ลงนำมโด
ยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันบรษัิท พรอ้มประทับตรำ (ถำ้ม)ี 
โดยหำกมตมิอีำยุเกนิ 1 ปี ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิ
และยังมวีงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ ) 

- 

4) 
 

เอกสำรซึง่สรุปหวัขอ้ทีเ่ป็นสำระส ำคญัแหง่รำ่งขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิ

ทธแิละหนำ้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้
และรำ่งสญัญำแตง่ต ัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจั่ดใหม้ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

5) 

 

หนงัสอืขอควำมเห็นชอบบุคคลทีจ่ะแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัผูข้ออนุญำตอนุญำต 
พรอ้มประทบัตรำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (ถำ้ม ี(กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจั่ดใหม้ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้) 

- 

6) 
 

หนงัสอืแสดงกำรยอมรบักำรแตง่ต ัง้เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูข้องบุคคล
ทีผู่ข้ออนุญำตเสนอขำยหุน้กูย้ ืน่ขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นผูแ้ทนผูถ้ื

อหุน้กู ้
ซึง่ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
พรอ้มประทบัตรำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถำ้ม ี(กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจั่ดใหม้ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้) 

- 

7) 

 

หนงัสอืหรอืหลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ำบุคคลทีจ่ะแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นผูแ้

ทนผูถ้อืหุน้กูม้คีุณสมบตัเิป็นทรสัตไีดต้ำมกฎหมำยแหง่ประเทศทีจ่
ะเสนอขำยหุน้กูน้ ัน้ 
หรอืประเทศทีจ่ะน ำหุน้กูด้งักลำ่วไปจดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดหล ั
กทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีเสนอขำยหุน้กูท้ีจั่ดใหม้ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู)้ 

- 

8) 
 

รำยงำนกำรตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำรหลกัฐำนประกอบ
ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กู ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

9) 
 

หนงัสอืน ำเพือ่ขอยืน่ค ำขอ 
และใหผู้ท้ีม่อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทัผูข้ออนุญำตอนุญำต 

เป็นผูล้งนำมในหนงัสอืดงักลำ่ว พรอ้มประทบัตรำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถำ้ม)ี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

10) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิหรอืภำพถำ่ยหนงัสอืมอบอ ำนำจทีร่บัร

องส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบอ ำนำจหรอืผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในแบบค ำขอน้ี) 

- 

11) 
 

เอกสำรหลกัฐำนอำ้งองิทีใ่ชป้ระกอบกำรขอผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่
ำมำรถปฏบิตัติำมหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึง่ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถำ้ม)ี 

- 

12) 
 

เอกสำรอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรพจิำรณำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถำ้ม)ี 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหตุ: -)  

2) โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2695 9999 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

(หมายเหตุ: -)  
3) อเีมล ์complain@sec.or.th 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

5) ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำต ิ(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 

1) คู่มอืกำรกรอกขอ้มลู 
(หมายเหตุ: (ใชล้งิคป์ลำยทำง))  

 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคู่มอืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8659 / คู่มอื 9173 

11/07/2558 22:45 น. เผยแพร่คู่มอืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 



11/07/2558 22:45 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:42 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล 

30/06/2558 18:41 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
30/06/2558 18:40 น. คู่มอืประชำชนอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
30/06/2558 18:31 น. หัวหนำ้หน่วยงำนไม่อนุมัต ิ(Reviewer rejected) จอมขวัญ คงสกุล เพิม่คู่มอื 
30/06/2558 17:50 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 

17/06/2558 14:40 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI 
ประเด็นกำรแกไ้ขเป็นไปตำมทีป่ระชมุ 17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 20:28 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) จอมขวัญ คงสกุล 

21/05/2558 20:25 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) อษิยำ พงษ์สำมำรถ 
 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไม่มขีอ้มูล 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่ำงประเทศ [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีำรในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ตอ่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ตอ่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 60.0 วัน 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ค ำขออนุญำตเสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ตอ่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศ CD 12/04/2559 13:19 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: 09/05/2559 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


