
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การออกเสนอขายหลกัทรพัยท์ ีอ่อกโดยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใ

นตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นบรษัิทตำ่งประเทศทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรดงันี้ 

 

1.1 เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนเป็นกำรทั่วไป โดยบรษัิทตอ้งมตีลำดรองส ำหรับซือ้ขำยหุน้เป็น 

ตลำดตำ่งประเทศอยูแ่ลว้หรอืจะมตีลำดรองส ำหรับซือ้ขำยหุน้เป็นตลำดตำ่งประเทศ 

 

1.2 เสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมป่ระเภทอืน่นอกจำกหุน้ของบรษัิทตำ่งประเทศ โดยบรษัิทตำ่งประเทศนัน้ 

ตอ้งเคยไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไป ไมว่ำ่ตำมประกำศใด 

 

2. 

กรณีทีต่ลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศตัง้อยูใ่นประเทศทีม่ชี ือ่อยูใ่นรำยชือ่ประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับใหป้ฏบิัตติำมคูม่อืส ำหรับประ

ชำชนฉบับนี ้

แตห่ำกตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศมไิดอ้ยูใ่นรำยชือ่ประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับใหป้ฏบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชนวำ่ดว้ยกำรอ

อกเสนอขำยหุน้ทีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศ (primary listing) 

 

3.ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูเ้ริม่จัดตัง้บรษัิทมหำชน หรอืบรษัิทมหำชน หรอืนติบิคุคลตำมกฎหมำยเฉพำะทีจ่ัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-1 พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขออนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1) บนัทกึขอ้มลูในค าขออนุญาตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่านระบบ Digital 

IPO โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูย้ืน่ค าขอใหเ้ป็นผูน้ าสง่ขอ้มลูผา่นระบบดังกลา่ว 

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

ปรกึษาทางการเงนิ เป็นผูล้งนามรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลทีน่ าสง่ผา่นระบบตามเกณฑท์ีก่ าหนด และ Upload  

แบบค าขอทีม่กีารลงนามแลว้เขา้ระบบ พรอ้มกบัน าสง่ hard copy แบบค าขอทีม่กีารลงนามแลว้ใหส้ านักงาน   

 

4. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชำชนตอ่เมือ่เป็นไปตำมหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

4.1 มคีวำมชอบดว้ยกฎหมำยในกำรประกอบธรุกจิ ไมม่ปีระวัตทิีแ่สดงถงึลักษณะทีไ่มเ่หมำะสมในกำรไดรั้บอนุญำต 

รวมทัง้กำรเสนอขำยหลักทรัพยใ์นไทยกระท ำไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้ังคบักับบรษัิทตำ่งประเทศนัน้ 

4.2 เป็นไปตำมคณุสมบตัอิืน่ ๆ ดงันี้ 

(1) กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคมุตอ้งไมม่ลีกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

(2) บรษัิทตอ้งจัดใหม้ผีูต้ดิตอ่ประสำนงำนในไทยเพือ่ท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนและตดิตอ่กบับุคคลตำ่ง ๆ รวมทัง้รับหนังสอื ค ำสัง่ 

หมำยเรยีก หรอืเอกสำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท และแสดงไดว้ำ่บคุคลดงักลำ่วจะสำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมำยได  ้

 

(3) งบกำรเงนิและผูส้อบบัญชตีอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

ทัง้นี ้กำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยต์อ่ประชำชนทั่วไปมรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรั

พยต์ำ่งประเทศ 

 

หมำยเหต ุ

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส านักงานจะแจง้ความบกพร่องของค าขอและรายการเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอทราบทาง e-mail  หากผูย้ืน่ค า

ขอไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขา้งตน้  ส านักงานจะคนืค าขอและเอกสารหลกัฐาน

ประกอบค าขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค าขอ         



** ส านักงานจะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดงักลำ่วดว้ยตนเอง 

ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบดงักลำ่วตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ และน าสง่ hard copy หนังสอืมอบอ านาจให ้

ส านักงาน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณียืน่ค ำขอทำงระบบ Digital IPO 

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

ำงออนไลน์ 

(หมายเหต:ุ 
(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))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณีอืน่สำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุักร กทม 10900  

โทร 02-033-9999 e-mail: 
corporat@sec.or.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.บรษัิทและทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) ยืน่แบบ 35-FE-1 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามวธิกีารทีก่ าหนดใน
คูม่อืฉบบันี้  
• ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระคา่ธรรมเนยีมเมือ่ส านักงานพจิารณาแลว้

เห็นวา่ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอครบถว้นถกูตอ้ง 
• ส านักงานแจง้รับค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 

โดยการสง่เป็น e-mail 

(หมายเหต:ุ (-))  

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

2) กำรพจิำรณำ 

• ตรวจสอบรายละเอยีดและความครบถว้นชดัเจนของขอ้มลู ที่

จะตอ้งใชพ้จิารณาตามเกณฑอ์นุญาต 

• ตรวจกระดาษท าการผูส้อบบญัช ีและ FA (ในกรณีมเีหตุ
จ าเป็นและสมควรเพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูทีม่นัียส าคญัเพยีงพอ

ตอ่การตดัสนิใจลงทนุ) 

• สอบถามกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทและเยีย่มชมกจิการ (ถา้

ม)ี 

119 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลกัทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

•สอบถามหน่วยงานก ากับดแูลตา่งประเทศหรอืตลาดหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศทีเ่ป็นตลาดหลัก เพือ่รวบรวมประเด็นขอ้สงัเกตจาก

หน่วยงานดงักลา่ว 

• มหีนังสอืหรอื e-mail ใหบ้รษัิทและ FA สรุปรายงานการ
ประชมุ 

วนัพบกรรมการผูบ้รหิาร(ถา้ม)ี 
•บรษัิทและ FA สรุปรายงานการประชมุวนัพบกรรมการผูบ้รหิาร 

(ถา้ม)ี 

•ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไม่ชดัเจน หรอืมเีหตสุงสยัในประเด็นทีก่ระทบ
ตอ่การพจิารณา ส านักงานอาจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดงักลา่ว

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีค่รบถว้นเพยีงพอตอ่การพจิารณา 

• ผูข้ออนุญาตชีแ้จงตอ่ส านักงาน โดยสง่ขอ้มลูผา่นระบบ   
 (หมายเหต:ุ (-))  

3) การพจิารณา 

•เมือ่ส ำนักงำนไดรั้บค ำชีแ้จงตำมขอ้สงัเกตจำกกำรสอบทำนขอ้เ
ท็จจรงิ ส ำนักงำนจะม ีe-mail 

แจง้เริม่ตน้ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 
•ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนทีถ่กูตอ้ง

และครบถว้นตำมหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 

แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์  
 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 
ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ 

เขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO 

Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็น  
(ในกรณีมเีหตจุ ำเป็นและสมควร) 

ภำยหลงักำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 
หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตัไิมเ่ป็น

ไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 

to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการ 
))  

35 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลกัทรัพย ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ (-))  

10 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ 35-FE-1  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 

2) 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูย้ ืน่ค าขอทีจ่ะออกเสนอขายหลกัทรพัย ์
โดยมรีายละเอยีดลกัษณะเดยีวกบัแบบ 69-FE หรอืแบบ filing 

ทีม่รีายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 69(1) ถงึ (10) แหง่ พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ (กรณียืน่แบบ filing 

และรา่งหนงัสอืชีช้วนพรอ้มค าขออนุญาต ผูย้ ืน่ค าขอไมต่อ้ง 

ยืน่เอกสารนี)้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 
 

เอกสารซึง่ระบุเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผูม้อี านาจควบคมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้(ก) ชือ่และสกุล 

(หากมกีารเปลีย่นชือ่หรอืสกลุใหร้ะบุชือ่หรอืสกลุเดมิดว้ย) (ข) 
เลขประจ าตวัประชาชนหรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และ  

(ค)การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหอ้อกหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ 

- 

5) 
 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหอ้อกหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ 

- 

6) 

 

สญัญาใหบุ้คคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดในการบรหิารงาน (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการแ
ตง่ต ัง้ตวัแทนในประเทศไทยของบรษิทัตา่งประเทศ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ 

- 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัตา่งประเทศเกีย่วกบัการรบัทราบภาระหน้

าทีค่วามรบัผดิชอบภายหลงัการเสนอขายหุน้ (กรณี IPO) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

หนงัสอืทีแ่สดงไดว้า่การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมท่ีข่ออนุญ
าตน ัน้กระท าโดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบักบับริ

ษทัตา่งประเทศน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ 

- 

11) 

 

หนงัสอือนุญาตใหเ้พิม่ทุนจากหนว่ยงานทีก่ ากบัดแูลการประกอบธุ

รกจิของผูข้ออนุญาต  (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ 

- 

12) 

 

งบการเงนิและงบการเงนิรวมประจ ารอบบญัชปีีลา่สดุและงบการเง ิ

นไตรมาสสดุทา้ยกอ่นยืน่ค าขออนุญาตของบรษิทัตา่งประเทศ 

(ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

14) Checklist แสดงวา่ผูข้ออนุญาตมคีุณสมบตัเิป็นไปตามเกณฑ์

อนุญำต  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 
 

- 

15) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่ค าขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบริ

ษทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกั
ทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 

(หมายเหต:ุ 
(ส ำหรับค ำขอทีม่ตีลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเป็นตลำดหลกั 

ทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถงึ วนัที ่31 

ธันวำคม พ.ศ. 2562))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 

  
 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตออกเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบริ

ษทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกั

ทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 
(หมายเหต:ุ 

(ส ำหรับค ำขอทีม่ตีลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเป็นตลำดหลกั 
ทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่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 ถนนวภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 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 

- 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: 

กำรออกเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ 

(secondary listing/dual offering)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์  พ. ศ.2535  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 14/2558 เรือ่ง  

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักท
รัพยต์ำ่งประเทศ ลงวนัที ่9 เมษำยน 2558  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ 19 

แหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที ่ทจ. 14/2558  เรือ่ง  

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพ

ยต์ำ่งประเทศ ลงวนัที ่9 เมษำยน  2558 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 165.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 22/12/2017 11:17 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


