
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 63/2558 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับประมวล) 

________________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 12 วรรคหนึ่งแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 3/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้น 
เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ส านักงาน 
ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 8/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่ 
23 มีนาคม พ.ศ. 2558 

  ข้อ 21   ให้บริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาต 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยต้องเป็นไปตาม
แบบ 35-1-F ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต 
ตามข้อ 3 

ข้อ 3   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต ให้มีดังต่อไปนี้ 
  (1)  เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศที่จะเสนอขายหุ้น  
โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับ  
การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

ในกรณีที่บริษัทต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
และร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นค าขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ที่ยื่นมานั้น เป็นเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตที่บริษัทยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2559  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
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 (2)  เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(ก)  ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) 
(ข)  เลขประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง 
(ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 

  (3)  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ 
บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น 
  (4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทต่างประเทศจากหน่วยงานก ากับดูแล
ต่างประเทศ 
  (5)  ส าเนาข้อบังคับบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อยทุกบริษัทที่หน่วยงานก ากับดูแล
ต่างประเทศรับรอง 
  (6)  ส าเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น  
  (7)  ส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ออกหุ้น  
  (8)  ส าเนาสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) 
  (9)  หนังสือรับรองจากบริษัทต่างประเทศเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหุ้น  
  (10)  หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
  (11)  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (12)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (13)  หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสระว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่างประเทศ  
  (14)  หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่างประเทศ และสามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 

(14/1)3  หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีว่า มีคุณสมบัติ

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น 
ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

(14/2)3  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) 

(ก)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมี
ประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลา
การท างานดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชีหรือการเงินตามที่ก าหนด
ในประกาศนั้น 

(ข)  หลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาต 
จัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  (15)  ส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที่คณะกรรมการบริษัท
มีการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าที่แทน (ถ้ามี) 
  (16)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบ 
ควบคุมภายในของบริษัทต่างประเทศและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 
  (17)  ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงานส าคัญล่าสุด รายงาน 
การติดตามผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) และตารางอ านาจอนุมัติ
ของผู้ขออนุญาต 

(18)  ส าเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
ทางบัญชีที่ส าคัญฉบับล่าสุด 
  (19)  ส าเนาหนังสือที่แสดงได้ว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตน้ันกระท าได้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศนั้น 

(20)  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) 

(21)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของ 
ผู้ขออนุญาตฉบับล่าสุด  ทั้งนี้ ให้รวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้วย (ถ้ามี) 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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(22)  ส าเนาหนังสือแต่งต้ังหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศ 
  (23)  ส าเนาหนังสือแต่งต้ังหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้ง
บุคคลที่รับผิดชอบการจัดท าและจัดเก็บเอกสารหลักฐานของบริษัทต่างประเทศ  
  (24)4  งบการเงินของผู้ขออนุญาตดังนี้ 
                                      (ก)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือ 
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีล่าสุดก่อน 
ยื่นค าขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดท้ายก่อนยื่นค าขออนุญาต 
                                       (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชี
ล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขออนุญาต 
   (24/1)4  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอ่ืน (holding company) ให้ยื่นงบการเงินประจ างวดปีบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  
และงบการเงินหรือรายงานทางการเงินอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าวที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขอจดทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ทั้งนี้ การยื่นงบการเงินประจ างวดปีบัญชี 
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (24) โดยอนุโลม 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   บริษัทย่อยตามข้อ 40(1)
หรือบริษัทตามข้อ 40(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ลงวนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งมีสัดส่วนที่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 

(25)  แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน 
ประกอบค าขออนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ของส านักงาน 
  (26)  เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 

นอกจากเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทต่างประเทศแจ้งให้ผู้สอบบัญชี 
จัดเตรียมกระดาษท าการของผู้สอบบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบของส านักงาน 
   

                                                        
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 48/2561  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 48/2561  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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3เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (9) (10) (13) (14) (14/1) และ (14/2) ให้ยื่นเฉพาะ 
กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่ง (14/1) และ (14/2) ให้ยื่นพร้อมกับค าขออนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 1 

  ข้อ 4   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามข้อ 3  หากได้จัดท าในภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้จัดท าค าแปลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5(2) แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2558  เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย  
บริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่  
23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ด้วย 

ข้อ 5   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรหรือมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน  
ที่ท าให้บริษัทต่างประเทศไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตาม 
ข้อ 3 บางรายการ บริษัทต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  

ในการพิจารณาผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ส านักงานจะค านึงถึงความจ าเป็นในการ 
ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผัน หรือมาตรการอ่ืนที่เพียงพอและทดแทนการส่งข้อมูล 
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย 

ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

                                                        
3แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคับเมื่อวันที่ 16 มถิุนายน พ.ศ. 2560) 


