
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตรำสำรแสดงสทิธใิน

หลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ(แบบ filing) – 

เพือ่เผยแพรแ่บบแสดงรายการขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ัง้หลงัสดุ (ท ัง้กรณีเสนอขาย DR 

บนหลกัทรพัยต์า่งประเทศใดหลกัทรพัยต์า่งประเทศหนึง่เป็นคร ัง้แรกและเสนอขาย DR 

บนหลกัทรพัยต์า่งประเทศใดหลกัทรพัยต์า่งประเทศหนึง่เพิม่เตมิ) [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่แบบ filing ตอ้งเป็นผูเ้สนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ (DR) ทีไ่ดย้ืน่แบบ filing 

ตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing ส ำหรับกำรออกและเสนอขำย DR - เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้มำแลว้ และประสงคจ์ะยืน่แบบ filing 

เพือ่เผยแพร่แบบ filing ดังกล่ำวทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ 

2 แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่เผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

2.1 เป็นแบบ filing ทีไ่ดย้ืน่ต่อส ำนักงำนตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing ส ำหรับกำรออกและเสนอขำย DR - 

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูขอ้มลูเบือ้งตน้มำแลว้ 

2.2 มกีำรปรับปรุงขอ้มลูในแบบ filing ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน (ยกเวน้ขอ้มลูเกีย่วกับกำรเสนอขำย) 

ซึง่รวมถงึกรณีทีผู่ย้ืน่แบบ filing ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 74 พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) 

และกรณีทีส่ ำนักงำนก ำหนดหรอืมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 69 วรรคสอง หรอืมำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

3 ผูย้ืน่แบบ filing ตำมคูม่อืนี้ตอ้งยืน่หนังสอืขอเริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับของแบบ filing 

มำพรอ้มกับกำรยืน่แบบfiling ตำม 2. 

4 ในกรณีทีแ่บบ filing ทีย่ืน่ตำม 2. มกีำรระบขุอ้มลูในแบบ filing (ซึง่รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย)์ 

มำครบถว้นแลว้ ใหถ้อืวำ่มกีำรยืน่แบบ filing เพือ่กำรมผีลใชบั้งคับตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing ส ำหรับกำรออกและเสนอขำย DR 

-เพือ่ขอ effective เมือ่พน้ก ำหนดเวลำทีก่ ำหนดไวส้ ำหรับกำรมผีลใชบั้งคับของแบบ filing 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ประเภทตราสารแสดงสทิธใิน

หลักทรัพยต์า่งประเทศ โดยผูเ้สนอขำย DR ไมต่อ้งยืน่แบบ filing ตำมคูม่อืกำรยืน่แบบ filing ส ำหรับกำรออกและเสนอขำย DR 

-เพือ่ขอ effective ต่อส ำนักงำนอกี 

อนึง่ เมือ่มกีำรยืน่แบบ filing ตำม 2. และเอกสำรตำมขอ้ 3. แลว้ 

ส ำนักงำนจะออกหนังสอืใหแ้กผู่ย้ืน่เพือ่เริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับของแบบ filing (หนังสอืนับหนึง่เพือ่เผยแพร่แบบ 

filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ) 

ทัง้นี้ ภำยหลังจำกทีส่ ำนักงำนออกหนังสอืนับหนึง่เพือ่ใหเ้ผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุแลว้ หำกผูย้ืน่แบบ 

filing มขีอ้มลูทีป่ระสงคท์ีจ่ะเผยแพร่เพิม่เตมิเพือ่ใหเ้ป็นปัจจุบัน ผูย้ืน่แบบ filing 

สำมำรถแกไ้ขเพิม่เตมิพรอ้มทัง้เผยแพร่ขอ้มูลในแบบ filing ได ้อย่ำงไรก็ด ีหำกส ำนักงำนมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 73 แหง่ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ์ หรอืผูย้ืน่ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิแบบ filing ซึง่มผีลกระทบต่อประโยชนข์องผูล้งทนุ ตำมมำตรำ 74 แหง่ พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ์ กำรนับระยะเวลำตำมหนังสอืนับหนึง่จะหยดุลงตำมมำตรำ 75 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

 

หมำยเหต ุ * กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น 

และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ส านักงาน และผูย้ืน่แบบ filing 

จะตอ้งลงนำมร่วมกันในบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่แบบ filing ด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่แบบ filing 

ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ส านักงานจะด ำเนนิกำรคนืแบบ filing 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ทัง้นี้ ผูม้ำยืน่แบบ filing ทีไ่มไ่ดม้ำดว้ยตนเอง แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่แบบ 

filing แทนหำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้นผูม้ำยืน่แบบ filing 

แทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่แบบ filing 

  
 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

1. ส านักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิาวดรีังสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กทม โทรศพัท ์0-2033-9999 /ตดิต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ ( - เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

 - วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  
2. ระบบการรับสง่ขอ้มลูของส านักงาน เพือ่เปิดเผยขอ้มูล

บน website 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 – 16.30 น.  

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. บรษัิทยืน่แบบ filing พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

2. กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่แบบ filing สง่แบบ filing 
ในรูปของขอ้มูลอเิล็กทรอนกิสผ์ำ่นระบบกำรรับสง่ขอ้มลูของส ำนั

กงำน เพือ่เปิดเผยขอ้มลูบน website 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูและรำ่งหนงัสอืชีช้วนกำรเสนอขำย 
ตรำสำรแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ (แบบ 69-DR หรอื 

แบบ 69-DR-reissue) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

 

2) 

 

รา่งหนงัสอืชีช้วน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืแจง้ขอเผยแพรแ่บบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ัง้ลา่สุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

เอกสารอืน่ใดทีอ่า้งองิในแบบ filing 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

- 

 

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 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 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 

1 แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชีช้วนการเสนอขายตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์่างประเทศ 
(แบบ 69-DR) หรอื 

2 แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสอืชีช้วนการเสนอขายตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์่างประเทศ 

(แบบ 69-DR-reissue)  
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8233 / คูม่อื 8703 
15/07/2558 10:18 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

15/07/2558 10:18 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 18:53 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

30/06/2558 18:50 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 

24/06/2558 13:44 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 
17/06/2558 15:21 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 
22/05/2558 09:44 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

21/05/2558 18:44 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) ณัฐกำญจน ์นมิมำนนวกลุ 

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แบบ filing) – 

เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ (ทัง้กรณีเสนอขำย DR 

บนหลักทรัพยต์่ำงประเทศใดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศหนึง่เป็นครัง้แรกและเสนอขำย DR 

บนหลักทรัพยต์่ำงประเทศใดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศหนึง่เพิม่เตมิ) [N]  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ทจ. 45/2564 เรือ่ง การออกและเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทตราสาร
แสดงสทิธใินหลักทรัพยต์่างประเทศ ลงวันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  

2)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยตราสารแสดงสทิธใินหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

(แบบ filing) – เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุ (ทัง้กรณีเสนอขำย DR 

บนหลักทรัพยต์่ำงประเทศใดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศหนึง่เป็นครัง้แรกและเสนอขำย DR 

บนหลักทรัพยต์่ำงประเทศใดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศหนึง่เพิม่เตมิ) CI 11/04/2559 11:29 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: 09/05/2559 


