
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยท์ ีอ่อกโดยบรษิทัตา่งประเทศทีม่หีรอืจะมี

หุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (secondary listing/dual offering)  

– เพือ่เผยแพรแ่บบแสดงรายการขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ัง้หลงัสดุ (ขอนบั 1 cooling period) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1 ผูย้ืน่แบบ filing ตอ้งเป็นผูเ้สนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทตำ่งประเทศทีไ่ดย้ืน่แบบ filing 

ตำมคูม่อืกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดยบรษัิทต่ำงประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้

ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพือ่เปิดเผยขอ้มูลเบือ้งตน้มำแลว้ และประสงคจ์ะ 

ยืน่แบบ filing เพือ่เผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุดังกลำ่ว 

 

2 แบบ filing ทีย่ืน่เพือ่เผยแพร่แบบ filing ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิครัง้หลังสดุตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

2.1 เป็นแบบ filing ทีไ่ดย้ืน่ต่อส ำนักงำนตำมคูม่อืกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกโดย 

บรษัิทต่ำงประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขำยในตลำดหลักทรัพยต์ำ่งประเทศ (secondary listing/dual offering))- 

เพือ่เปิดเผยขอ้มลูเบือ้งตน้มำแลว้ 

2.2 มกีำรปรับปรุงขอ้มลูในแบบ filing ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน (ยกเวน้ขอ้มลูเกีย่วกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย)์ 

ซึง่รวมถงึกรณีทีผู่ย้ืน่แบบ filing ประสงคจ์ะแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 74 และกรณีทีส่ ำนักงำนก ำหนดหรอืมคี ำสัง่ตำมมำตรำ 69 

วรรคสอง หรอืมำตรำ 73 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) 

 

3 ผูย้ืน่แบบ filing ตำมคูม่อืนี้ตอ้งยืน่หนังสอืขอเริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับของแบบ filing มำพรอ้มกับกำรยืน่ filing 

ตำมขอ้ 2 

อนึง่ เมือ่มกีำรยืน่แบบ filing ตำมขอ้ 2 และเอกสำรตำมขอ้ 3 แลว้ ส ำนักงำนจะม ีe-mail 

หรอืออกหนังสอืใหแ้กผู่ย้ืน่เพือ่เริม่ตน้นับระยะเวลำกำรมผีลใชบั้งคับของแบบ 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 แห่ง พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ์ กำรนับระยะเวลำตำมหนังสอืนับหนึง่จะหยดุลงตำมมำตรำ 75 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 

 

หมำยเหต ุ

*กรณีแบบ filing หรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบ filing ไมถ่กูตอ้งหรอืครบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของแบบ filing และรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้กผู่ย้ืน่แบบ filing ทรำบทำง e-mail  หำกผูย้ืน่

แบบ filing  ไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้  ส ำนักงำนจะคนืแบบ filing และ

เอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แกผู่ย้ืน่แบบ filing         

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ 
(กรณีทีผู่ร้ับบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิต่อสอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่

1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
โทรศัพท ์02-009-9999 

e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 

2. ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
 โทรศัพท ์02-033-9999 

e-mail: corporat@sec.or.th 
))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. 



ยืน่ค ำขอทำงระบบ Digital IPO 
ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

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

งออนไลน ์ 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

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

โทร 02-033-9999 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. บรษัิทและหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ (FA) ยืน่แบบ filing  

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ                                                                

ผำ่นระบบ Digital IPO  
2. กรณีเอกสำรครบ ส ำนักงำนจะม ีe-mail แจง้รับแบบผำ่นระบบ 

Digital IPO 
(หมำยเหต:ุ -) 

 
(หมำยเหต:ุ (-))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบ filing และรา่งหนงัสอืชีช้วน ทีป่รบัปรงุแกไ้ข 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง (แบบ 69-FE หรอืแบบ filing 

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

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

 

2) 
 

หนงัสอืแจง้ขอเผยแพรแ่บบแสดงรายการขอ้มลูทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิคร ั้
งหลงัสุด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

3) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชอ้า้งองิ หรอืประกอบการยืน่แบบ filing 

ทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขใหค้รบถว้นถกูตอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(-) 

- 

4) แบบรบัรอง filing ทีม่กีำรลงนำม  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 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 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( 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 

(หมำยเหต:ุ (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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 11/04/2561 

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

