
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยท์ ีอ่อกโดยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมี

หุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 

– เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย ์(แบบ filing) 

ตอ้งเป็นผูเ้สนอขำยหลกัทรัพยท์ีจ่ะเสนอขำยหลักทรัพยต์อ่ประชำชนโดยกำรเสนอขำยดงักลำ่วไม่ไดรั้บยกเวน้กำรยืน่แบบแสดง

รำยกำรขอ้มลูและร่ำงหนังสอืชีช้วนตำมประกำศ 

วำ่ดว้ยกำรยกเวน้กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศ 

และเป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีม่ลีักษณะดงันี้ 

 

1.1 

กำรเสนอขำยหุน้หรอืหลกัทรัพยป์ระเภทอืน่โดยบรษัิทตำ่งประเทศซึง่มหีรอืจะมตีลำดหลักส ำหรับกำรซือ้ขำยหุน้เป็นตลำดตำ่งปร

ะเทศ 

1.2 กำรเสนอขำยหุน้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษัิทตำ่งประเทศ เพือ่น ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยหุน้ดงักลำ่วตอ้งมลีกัษณะอยูใ่นขำ่ยทีจ่ะไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยตอ่ประชำชนและบรษัิทตำ่งประเทศตอ้งรับทรำบกำรเสนอ

ขำยนัน้และรับรองวำ่จะปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยขอ้มูลรวมทัง้ขอ้ก ำหนดอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.3 กำรเสนอขำยหลักทรัพยโ์ดยผูถ้อืหลกัทรัพยข์องบรษัิทต่ำงประเทศ โดยหลักทรัพยท์ีอ่อกตอ้งเป็นหลักทรัพย ์

ทีไ่ดรั้บอนุญำตใหอ้อกตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรออกเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้ 

เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 

 

ทัง้นี ้

กรณีทีต่ลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศตัง้อยูใ่นประเทศทีม่ชี ือ่อยูใ่นรำยชือ่ประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับใหป้ฏบิัตติำมคูม่อืส ำหรับประ

ชำชนฉบับนี ้

แตห่ำกตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศมไิดอ้ยูใ่นรำยชือ่ประเทศทีส่ ำนักงำนยอมรับใหป้ฏบิตัติำมคูม่อืส ำหรับประชำชนวำ่ดว้ยกำรอ

อกเสนอขำยหุน้ทีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศ (primary listing) 

 

 

2 แบบ filing ทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำนตำมคูม่อืนี้ตอ้งเป็นแบบ 69-FE หรอืแบบ filing ทีม่ขีอ้มลูอย่ำงนอ้ยตำมมำตรำ 69(1)-(10) แหง่ 

พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ และมขีอ้มูลเพิม่เตมิตำมทีก่ ำหนด เชน่ ขอ้มลูเกีย่วกับขอ้จ ำกดัและควำมเสีย่ง ตวัแทนในประเทศไทย 

ภำษำทีใ่ชใ้นเอกสำรตำ่ง ๆ ขอ้มลูกำรเปรยีบเทยีบกฎหมำย เป็นตน้ โดยแบบ filing 

ดงักลำ่วตอ้งมกีำรลงลำยมอืชือ่เพือ่รับรองควำมถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูตำมทีก่ ำหนดดว้ย 

 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ำรยืน่แบบ filling มรีำยละเอยีดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ เรือ่ง 

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นเป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลกั

ทรัพยต์ำ่งประเทศ 

 

3. ใหผู้ท้ีย่ ืน่แบบ filing จัดสง่แบบ filing เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานตามทีก่ าหนดในคูม่อืฉบบันี ้ผา่นระบบ 

Digital IPO ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีารดงันี ้

3.1) บนัทกึขอ้มลูในแบบรับรอง filing ทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสารหลกัฐานประกอบแบบ filing ผ่าน

ระบบ Digital IPO โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูย้ืน่ค าขอใหเ้ป็นผูน้ าสง่ขอ้มลูผา่นระบบ

ดงักลา่ว 

3.2) เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผา่นระบบแลว้ ใหก้ด  “Gen” เพือ่พมิพแ์บบรับรอง filing ใหผู้ม้อี านาจลงนามของผูย้ืน่

ค าขอ และทีป่รกึษาทางการเงนิ เป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลทีน่ าสง่ผา่นระบบตามเกณฑท์ีก่ าหนด และ Upload  

แบบรับรอง filing ทีม่กีารลงนามแลว้เขา้ระบบ พรอ้มกับน าสง่ hard copy แบบรับรอง filing ทีม่กีารลงนามแลว้ใหส้ านักงาน   



 

หมำยเหต ุ

*กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส านักงานจะแจง้ความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลกัฐานใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทราบทาง e-mail หากผูย้ืน่

แบบ filing  ไมด่ าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิภายในระยะเวลา 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขา้งตน้  ส านักงานจะคนืแบบ filing และ

เอกสารหลักฐานประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing         

** ในกรณีทีแ่บบ filing ฉบบัทีย่ืน่มาเพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้นัน้ เป็นแบบ filing ทีม่ขีอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้น 

ครัง้หลงัสดุซึง่ไดม้กีารเพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายถูกตอ้งครบถว้น หรอืไดย้ืน่แบบ 69-Pricing แลว้  

ใหถ้อืวา่แบบ filing ฉบบัดงักลา่วเป็นแบบ filing ทีย่ืน่เพือ่ขอเผยแพร่เบือ้งตน้และเริม่นับระยะเวลาการมผีลใชบ้ังคบั รวมทัง้เป็น

การยืน่เพือ่ใหม้ผีลใชบ้ังคบัดว้ย โดยไม่ตอ้งมกีารยืน่แบบ filing ฉบบัใหมต่อ่ส านักงาน 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ 

(กรณีทีผู่รั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่
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))  
กรณียืน่แบบ filling ผำ่นระบบ Digital IPO 
ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ำงออนไลน ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำร 
วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

))  
กรณีอืน่สำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 
333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ  แขวงจอมพล เขตจตจัุกร  กทม  10900  

โทร 02-033-9999/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. บรษัิทและหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ยืน่แบบ filing 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
2. กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่แบบช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพย ์

และตลำดหลกัทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ 69-FE หรอืแบบ filing ทีม่รีายการอยา่งนอ้ยตามมาตรา 

69(1) ถงึ (10) แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และรา่งหนงัสอืชีช้วน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

รวมท ัง้เอกสารแนบแบบ 
พรอ้มท ัง้ขอ้มูลในแบบและเอกสารแนบดงักลา่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

2) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงวา่บรษิทัตา่งประเทศทราบถงึการเสน
อขายหุน้ของผูถ้อืหุน้ตอ่ส านกังานและรบัรองวา่จะปฏบิตัติามหลกัเ

กณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลและขอ้ก าหนดอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ในกรณีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตา่งประเทศประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ตอ่

ประชาชน) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

3) 

 

รายงานการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

4) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่แบบ filing (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

6) แบบรบัรอง filing ทีม่กีำรลงนำม  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโด
ยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาด

หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) - 
เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ (-))  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 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 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

 
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 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 31/10/2560 

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

