
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 63/2558 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต 
(ฉบบัประมวล) 

________________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 วรรคหน่ึงแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 3/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้ 
เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ส านกังาน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 8/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยืน่ค  าขออนุญาต ลงวนัท่ี 
23 มีนาคม พ.ศ. 2558 

  ขอ้ 21   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตาม
แบบ 35-1-F ท่ีแสดงไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์นั้น พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
ตามขอ้ 3 

ขอ้ 3   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต ใหมี้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เอกสารซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัต่างประเทศท่ีจะเสนอขายหุน้  
โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั  
การเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ยืน่มานั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีบริษทัยืน่ไวต้ามวรรคหน่ึงแลว้ 

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2559  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
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 (2)  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล ใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) 
(ข)  เลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
(ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

  (3)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีจดัท าขึ้นอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศท่ี 
บริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น 
  (4)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดัตั้งบริษทัต่างประเทศจากหน่วยงานก ากบัดูแล
ต่างประเทศ 
  (5)  ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัต่างประเทศและบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีหน่วยงานก ากบัดูแล
ต่างประเทศรับรอง 
  (6)  ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหอ้อกหุน้  
  (7)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ออกหุ้น  
  (8)  ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (9)  หนงัสือรับรองจากบริษทัต่างประเทศเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบภายหลงัการเสนอขายหุน้  
  (10)  หนงัสือรับรองจากกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
  (11)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (12)  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (13)  หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระวา่ มีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่างประเทศ  
  (14)  หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่ มีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัต่างประเทศ และสามารถใหค้วามเห็น
อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 

(14/1)3  หนงัสือรับรองจากผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี 
และการเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีวา่ มีคุณสมบติั

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 31/2560  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(14/2)3  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (ถา้มี) 

(ก)  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต และระยะเวลา
การท างานดงักล่าวเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชีหรือการเงินตามท่ีก าหนด
ในประกาศนั้น 

(ข)  หลกัสูตรอบรมผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี ซ่ึงผูข้ออนุญาต 
จดัขึ้นเองมีเน้ือหาและจ านวนชัว่โมงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (15)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ีคณะกรรมการบริษทั
มีการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 
  (16)  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบ 
ควบคุมภายในของบริษทัต่างประเทศและบริษทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้มี) 
  (17)  ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานส าคญัล่าสุด รายงาน 
การติดตามผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถา้มี) และตารางอ านาจอนุมติั
ของผูข้ออนุญาต 

(18)  ส าเนาขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
ทางบญัชีท่ีส าคญัฉบบัล่าสุด 
  (19)  ส าเนาหนงัสือท่ีแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าได้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศนั้น 

(20)  ส าเนาหนงัสืออนุญาตใหเ้พิ่มทุนจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
ของผูข้ออนุญาต (ถา้มี) 

(21)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของ 
ผูข้ออนุญาตฉบบัล่าสุด  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงรายงานเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในดว้ย (ถา้มี) 

 
3แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 31/2560  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(22)  ส าเนาหนงัสือแต่งตั้งหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
ตวัแทนในประเทศไทยของบริษทัต่างประเทศ 
  (23)  ส าเนาหนงัสือแต่งตั้งหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
บุคคลท่ีรับผิดชอบการจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานของบริษทัต่างประเทศ  
  (24)4  งบการเงินของผูข้ออนุญาตดงัน้ี 
                                      (ก)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือ 
หลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุดก่อน 
ยืน่ค  าขออนุญาต ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต 
                                       (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชี
ล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต 
   (24/1)4  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 
ในบริษทัอ่ืน (holding company) ใหย้ืน่งบการเงินประจ างวดปีบญัชีของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
และงบการเงินหรือรายงานทางการเงินอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวท่ีผูข้ออนุญาตไดย้ืน่ต่อตลาดหลกัทรัพย์
เพื่อขอจดทะเบียนหุ้นท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  ทั้งน้ี การยื่นงบการเงินประจ างวดปีบญัชี 
ของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (24) โดยอนุโลม 

บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1)
หรือบริษทัตามขอ้ 40(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต 

(25)  แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน 
ประกอบค าขออนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (26)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชน 

นอกจากเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัต่างประเทศแจง้ใหผู้ส้อบบญัชี 
จดัเตรียมกระดาษท าการของผูส้อบบญัชีไวเ้พื่อการตรวจสอบของส านกังาน 
   

 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 48/2561  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 48/2561  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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3เอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง (9) (10) (13) (14) (14/1) และ (14/2) ใหย้ืน่เฉพาะ 
กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  ทั้งน้ี เอกสารหลกัฐาน 
ตามวรรคหน่ึง (14/1) และ (14/2) ใหย้ืน่พร้อมกบัค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561  เป็นตน้ไป 1 

  ขอ้ 4   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามขอ้ 3  หากไดจ้ดัท าในภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหจ้ดัท าค าแปลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 5(2) แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดย  
บริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี  
23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ดว้ย 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรหรือมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน  
ท่ีท าใหบ้ริษทัต่างประเทศไม่สามารถจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตาม 
ขอ้ 3 บางรายการ บริษทัต่างประเทศอาจขอผ่อนผนัการจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ 

ในการพิจารณาผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ส านกังานจะค านึงถึงความจ าเป็นในการ 
ส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผ่อนผนั หรือมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูล 
หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวประกอบดว้ย 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 
3แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 31/2560  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 


