
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยท์ ีอ่อกโดยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมี

หุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) 

– เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลู (ขอ effective แบบ filing) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่แบบ filing ตอ้งเป็นผูเ้สนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีไ่ดย้ืน่แบบ filing ตำมคูม่อืกำรยืน่ 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำย 

ในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering)- เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้ และคูม่อืกำรยืน่ 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำย 

ในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) - 

เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้ลำ่สดุมำแลว้ และประสงคจ์ะยืน่แบบ filing 

เพือ่กำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบ filing ดงักลำ่ว 

 

2 แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่กำรมผีลใชบ้งัคับตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี้ 

2.1 เป็นแบบ filing 

ทีไ่ดย้ืน่ตอ่ส ำนักงำนตำมคูม่อืกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุ ้

นเป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้ 

และคูม่อืกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดย 

บรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) - 

เพือ่เผยแพร่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้ลำ่สดุมำแลว้ 

2.2 มกีำรระบขุอ้มูลในแบบ filing (ซึง่รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย)์ มำครบถว้นแลว้ 

 

ทัง้นี ้รำยละเอยีดเกีย่วกับกำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบ filing ทีย่ืน่จะมรีำยละเอยีดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ 

ตลำดทนุ วำ่ดว้ยขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมี 

หุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ 

 

 

หมำยเหต ุ

 

*กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทรำบทำง e-mail  หำกผูย้ืน่

แบบ filing  ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้  ส ำนักงำนจะคนืแบบ filing และ

เอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing         

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณียืน่แบบ filling ผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(http://www.digitalipo.in.th/digitalipo/)/เว็บไซทแ์ละชอ่งทำ

งออนไลน์ 

(หมำยเหต:ุ 
(หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่

1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02-009-9999 

e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 
2. ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. 



 โทรศพัท ์02-033-9999  
e-mail: corporat@sec.or.th 

))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรณีอืน่สำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. 

333/3 ถ. วภิำวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กทม 10900  
โทร 02-033-9999 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 
วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. บรษัิทและหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ยืน่แบบ filing  
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ                                                                

ผำ่นระบบ Digital IPO  

2. กรณีเอกสำรครบ ใหผู้ย้ืน่แบบช ำระคำ่ธรรมเนยีมทีเ่หลอื 
โดยน ำหลักฐำนช ำระเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน และ

ส ำนักงำนจะม ีe-mail แจง้แบบมผีลใชบ้งัคับผ่ำนระบบ Digital 
IPO 

(หมำยเหต:ุ -) 
 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบ filing และรา่งหนงัสอืชีช้วนทีป่รบัปรุงแกไ้ข 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง (แบบ 69-FE หรอืแบบ filing 

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

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) 
 

หนงัสอืแจง้ขอมผีลใชบ้งัคบัแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

- 

3) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิหรอืประกอบการยืน่แบบ filing (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

4) แบบรบัรอง filing ทีม่กีำรลงนำม  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ก ร ณี ที่ม ีต ล า ด ห ล ัก ท ร ัพ ย์ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ต ล า ด ห ล ัก : 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโด

 คำ่ธรรมเนยีม 1 % 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) – 

เพือ่การมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(หมำยเหต:ุ (ใหค้ดิคำ่ธรรมเนียม 0.08 % 

ของมลูคำ่เสนอขำยซึง่สทุธคิำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำททีช่ ำระ ณ 
วนัแรกทีย่ืน่แบบ Filing 

ทัง้นี ้

เนือ่งจำกระบบมขีอ้จ ำกดัในกำรใสค่ำ่ธรรมเนยีมซึง่ไม่สำมำรถก ำหนดตัวเ
ลขแบบมทีศนยิมได ้ส ำนักงำนจงึจ ำเป็นตอ้งใสต่วัเลข 1  

ในระบบกอ่น แตค่ดิคำ่ธรรมเนยีมจรงิตำมทีห่ลกัเกณฑก์ ำหนด))  

  
 

2) กรณีที่ม ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหล ัก: 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโด

ยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering) – 

เพือ่การ มผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
(หมำยเหต:ุ (อตัรำคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่แบบ Filing 

ในแตล่ะชว่งเวลำทีย่ืน่ตอ่ส ำนักงำนมดีงันี ้ทัง้นี ้ใหช้ ำระ โดยหัก

คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำททีเ่คยช ำระลว่งหนำ้ ณ วนัแรกทีย่ืน่แบบ 
Filing 

 
• แบบ Filing ทีย่ืน่ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  ถงึวนัที ่31 

ธันวำคม พ.ศ. 2562 ใหค้ดิคำ่ธรรมเนยีม 0.06 % ของมูลคำ่เสนอขำย 

• แบบ Filing ทีย่ืน่ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  เป็นตน้ไป 
ใหค้ดิคำ่ธรรมเนยีม 0.05 % ของมลูคำ่เสนอขำย  

ทัง้นี ้
เนือ่งจำกระบบมขีอ้จ ำกดัในกำรใสค่ำ่ธรรมเนยีมซึง่ไม่สำมำรถก ำหนดตัวเ

ลขแบบมทีศนยิมได ้ส ำนักงำนจงึจ ำเป็นตอ้งใสต่วัเลข 1  
ในระบบกอ่น แตค่ดิคำ่ธรรมเนยีมจรงิตำมทีห่ลกัเกณฑก์ ำหนด 

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1 % 
  

 

 

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 
(หมำยเหต:ุ (-))  

2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( 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 

(หมำยเหต:ุ (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 ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 



หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: 

กำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขำยในต

ลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพือ่กำรมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู (ขอ 

effective แบบ filing)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 14/2558 เรือ่ง  
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลกัทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักท

รัพยต์ำ่งประเทศ ลงวนัที ่9 เมษำยน 2558  
  

2)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 22/12/2017 11:35 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


