
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การออกเสนอขายหุน้กูส้กุลเงนิตราตา่งประเทศในประเทศไทย 
หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สังกัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขออนุญำตตอ้งเป็น 

 

1) กจิกำรตำมกฏหมำยไทย ไดแ้ก ่

 

(ก) บรษัิทจ ำกัดหรอืบรษัิทมหำชนจ ำกัดทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 

 

(ข) สำขำธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศทีส่ำมำรถประกอบธุรกจิธนำคำรพำณิชยไ์ดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบันกำรเงนิ 

 

(ค) นติบุิคคลทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ซึง่เป็นสถำบันกำรเงนิ 

 

2) กจิกำรตำมกฏหมำยต่ำงประเทศ ไดแ้ก ่

 

(ก) หน่วยงำนหรอืองคก์ำรของรัฐบำลต่ำงประเทศ 

 

(ข) องคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

 

(ค) นติบุิคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและตอ้งมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังน้ี 

 

กรณีเสนอขำยตรำสำรหน้ีต่อผูล้งทุนรำยใหญ่ 

 

1) 

จัดท ำงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิตำมหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิตำมประกำศค

ณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยเงือ่นไข 

และวธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชตีอ้งใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และไม่แสดงว่ำถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ 

 

2) 

ไม่อยู่ระหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำนหรอืตล

ำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคุมมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

4) ไม่เคยเสนอขำยตรำสำรหน้ีทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 

 

5) ไม่มลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถูกหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย์ 

 

6) มขีอ้ตกลงจะช ำระค่ำตรำสำรหน้ีเป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ 

 

7) ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูครบถว้นตำมมำตรำ 69-70 แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

8) ไม่เคยมปีระวัตฝ่ิำฝืนหลักเกณฑก์ำรน ำเงนิทีไ่ดรั้บจำกกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีไปใชผ้ดิวัตถุประสงคภ์ำยในระยะเวลำ 2 

ปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต 

 

กรณีเสนอขำยตรำสำรหน้ีต่อผูล้งทุนทั่วไป 

 



1) 

จัดท ำงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและเป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิตำ

มประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์

โดยตอ้งใชผู้ส้อบบัญชทีีส่ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 

และไม่แสดงว่ำถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบหรอืแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง 

 

2) ไม่อยู่ระหว่ำงคำ้งกำรน ำสง่งบกำรเงนิหรอืรำยงำนเกีย่วกับฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทต่อส ำนักงำนหรอื 

SET 

 

3) กรรมกำรและผูบ้รหิำรและผูม้อี ำนำจควบคุมมคีุณสมบัตเิป็นไปตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

4) ไม่เคยเสนอขำยตรำสำรหน้ีทีฝ่่ำฝืนขอ้ก ำหนดกำรเสนอขำยในวงจ ำกัด 

 

5) ไม่มลีักษณะตอ้งหำ้มในกำรถูกหำ้มเสนอขำยหลักทรัพย ์

 

6) มขีอ้ตกลงจะช ำระค่ำตรำสำรหน้ีเป็นสกุลเงนิบำท 

 

7) ไม่มเีหตุทีท่ ำใหส้งสัยว่ำมพีฤตกิรรมกำรเปิดเผยขอ้มูลทีม่นัียส ำคัญต่อประชำชนไม่ครบถว้น 

ไม่เพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทุน หรอืในลักษณะทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทุนส ำคัญผดิ 

และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นตำมทีแ่บบก ำหนด  

 

8) ไม่มเีหตุอันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ มลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน้ี 

 

ก. มผีลประโยชน์อืน่ทีอ่ำจขัดแยง้กับผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกจิกำร 

เวน้แต่ผูข้ออนุญำตสำมำรถแสดงไดว่้ำมกีลไกทีจ่ะท ำใหเ้ชือ่มั่นไดว่้ำ 

กำรบรหิำรจัดกำรบรษัิทจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของกจิกำรและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

ข. มกีำรถ่ำยเทผลประโยชน์ออกจำกกจิกำร 

 

9) ไม่อยู่ระหว่ำงผดินัดช ำระหน้ีเงินตน้หรอืดอกเบีย้ของตรำสำรหน้ี หรอืผดินัดช ำระหน้ีเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์

บรษัิทเงนิทุน บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถำบันกำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ 

 

10) ไม่อยู่ระหว่ำงผดิเงือ่นไขในกำรปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดสทิธขิอง หุน้กูช้ดุอืน่ ๆ 

 

11) ไม่เคยมปีระวัตฝ่ิำฝืนหลักเกณฑก์ำรน ำเงนิทีไ่ดรั้บจำกกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีไปใชผ้ดิวัตถุประสงคภ์ำยในระยะเวลำ 2 

ปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต 

 

อย่ำงไรก็ด ีกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรหน้ีเขำ้เงือ่นไขตำมขอ้ 1 - 3 ตำมดำ้นล่ำงน้ี จะไดรั้บกำรพิจำรณำแบบเร่งด่วน (fast track) 

 

1) บรษัิทจดทะเบยีนใน SET 

 

2) ไม่มปีระเด็นดำ้นกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

 

3) ไดรั้บกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอืของหุน้กู ้(หุน้กูร้ะยะยำว) หรอืของผูอ้อกหุน้กู(้หุน้กูร้ะยะสัน้)ในระดับ investment grade 

 

กรณีทีผู่ข้ออนุญำตเป็นกจิกำรตำมกฏหมำยต่ำงประเทศตอ้งเป็นไปตำมหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังน้ี 

 

1) กำรทีต่อ้งมบุีคคลทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นตัวแทนในประเทศไทย 



 

2) 

หน่วยงำนก ำกับดูแลหลักเขำ้ลกัษณะตำมทีก่ ำหนดและสำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืแก่ส ำนักงำนในกำรตรวจสอบกำรกระท ำฝ่ำฝืน

กฏหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยข์องตลำดหลักทรัพย ์

 

3) 

กำรเสนอขำยหุน้กูท้ีอ่อกใหม่ทีข่ออนุญำตนัน้กระท ำไดโ้ดยชอบตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีใ่ชบั้งคับกับนติบุิคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำ

มกฎหมำยต่ำงประเทศนัน้กฎเกณฑท์ีใ่ชบั้งคับกับนติบุิคคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศนัน้คคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย

ต่ำงประเทศนัน้ 

 

ทัง้น้ี หลักเกณฑใ์นกำรเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย 

มรีำยละเอยีดตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศ

ไทย ซึง่ผูข้ออนุญำตตอ้งปฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวดว้ย 

 

2 . วธิกีำรยืน่ค ำขอ : ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ค ำขอตำมทีก่ ำหนดผ่ำนระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมวีธิกีำร 

ตำมแนวทำงกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหน้ี และรำยงำนต่ำง ๆ ตำมทีก่ ำหนดไว ้

บนเว็บไซตข์องส ำนักงำน สรุปดังน้ี 

 

1) บันทกึขอ้มูลในค ำขออนุญำตทีจั่ดไวใ้นระบบ IPOS และสง่แบบค ำขอผ่ำนระบบ IPOS พรอ้ม upload 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

 

 2) เลอืกวธิกีำรยืน่ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดงัน้ี 

 

(2.1) ยืน่ค ำขอแบบ Partially paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- น ำสง่ hard copy เฉพำะหนำ้ลงนำมรับรองขอ้มูลโดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด พรอ้มทัง้ upload 

หนำ้ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งทีม่ลีำยเซ็นจรงิในระบบ IPOS หรอื 

 

(2.2) ยืน่ค ำขอแบบ Paperless : 

 

- สง่ขอ้มูลและเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ IPOS โดยใช ้username/password ระดับผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 

(แต่งตัง้ผ่ำนแบบฟอรม์ EF-3) 

 

- ลงนำมรับรองขอ้มูลในระบบ IPOS ดว้ย digital signature ของผูม้อี ำนำจ 

ลงนำมตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

3) สง่ e-mail แจง้เจำ้หนำ้ที ่ก.ล.ต. เพือ่จัดท ำใบแจง้ค่ำธรรมเนียม โดยแจง้ ชือ่ ทีอ่ยู่ 

และรำยละเอยีดตรำสำรหน้ีทีจ่ะเสนอขำย 

 

4) พมิพใ์บแจง้ค่ำธรรมเนียมจำกระบบ IPOS และช ำระเงนิเมือ่ส ำนักงำนตรวจรับ 

แบบค ำขออนุญำตแลว้ 

 

 5) ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนินกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แต่วันทีเ่จำ้หนำ้ที ่

ตรวจสอบเอกสำรถูกตอ้งครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

โดยในกำรตรวจสอบควำมครบถว้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรดังน้ี 



 

(5.1) กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมโดยใหน้ ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงนิมำสง่มอบใหส้ ำนักงำน 

 

(5.2) กรณีเอกสำรไม่ครบถว้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรดังน้ี 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอแบบ Partially paperless หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืครบถว้น 

และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ื่นค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

1) เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอน ำสง่เอกสำรถูกตอ้งครบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหด้ ำเนนิกำรตำม (5.1) ต่อไป 

 

2) เมือ่พน้ระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้ หำกผูย้ืน่ไม่สำมำรถยื่นเอกสำรตำมบันทกึขอ้ตกลง ส ำนักงำนจะคนืค ำขอตำมมำตรำ 9 

แห่งพระรำชบัญญัตอิ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

 

ทัง้น้ี หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ไดม้ำดว้ยตนเอง แต่มอบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยื่นค ำขอแทน 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ 

 

- กรณีจัดสง่ค ำขอแบบ Paperless หำกค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้น 

และไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนใหแ้ก่ผูย้ืน่ค ำขอทรำบทำงจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์

หำกผูย้ืน่ค ำขอไม่ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน 

นับแต่วันทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้ส ำนักงำนจะคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบนัน้แก่ผูย้ืน่ค ำขอ 

 

 

 

หมำยเหตุ ** ส ำนักงำนจะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนั้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
 อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร   

กรุงเทพมหำนคร  10900โทร. 1207 หรอื 0-2033-9999 
(เปิดใหบ้รกิำรทุกวันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์
ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยฯ์  
ก ำหนด)/ ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำน 
(หมายเหตุ: (เพือ่ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำร))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 24 ถงึ 120 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
• ผูข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอตำมทีก่ ำหนด 
• 

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมเมือ่ส ำนักงำนพจิำรณำแลว้เห็นว่

ำค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอครบถว้นถูกตอ้ง 
• ส ำนักงำนแจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 
โดยกำรสง่เป็นจดหมำยอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหตุ: (• ด ำเนนิกำรผ่ำนระบบ IPOS 

))  
2) การพจิารณา 

• ตรวจสอบรำยละเอยีดและควำมครบถว้นชัดเจนของขอ้มูล 

ทีจ่ะตอ้งใชพ้จิำรณำตำมเกณฑอ์นุญำต 
• ในกรณีทีม่ขีอ้มลูไม่ชัดเจน 
หรอืมเีหตุสงสัยในประเด็นทีก่ระทบต่อกำรพจิำรณำ 
ส ำนักงำนอำจขอใหช้ีแ้จงในประเด็นดังกล่ำวเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีค่

รบถว้นเพยีงพอต่อกำรพิจำรณำ 
• ผูข้ออนุญำตชีแ้จงต่อส ำนักงำน โดยสง่ขอ้มลูผ่ำนระบบ IPOS 
(หมายเหตุ: (• เฉพำะกรณีเสนอขำยต่อผูล้งทุนทั่วไป 

• ในกรณีเขำ้เกณฑ ์fast track จะใชเ้วลำ 10 วัน 
(หำกขอ้ก ำหนดสทิธเิป็นไปตำมมำตรฐำน)  
หรอื 30 วัน 
(หำกขอ้ก ำหนดสทิธมิเีน้ือหำแตกต่ำงจำกขอ้ก ำหนดสทิธมิำตรฐ

ำน)))  

90 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 
ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอพรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนทีถู่กตอ้งแ
ละ 

ครบถว้นตำมหลักเกณฑเ์งือ่นไขทีก่ ำหนดตำมมำตรำ 35 แหง่ 
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
(หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขำยต่อผูล้งทุนทั่วไป และเขำ้เงือ่นไข 

fast track: 10 วัน 
• 
หำกส ำนักงำนยังคงเห็นว่ำผูข้ออนุญำตเขำ้ข่ำยมคีุณสมบัตไิม่เป็
นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 
to be heard) 
ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร))  

25 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพิจำรณำตำมล ำดับเพือ่ลงนำมใน
หนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขำยต่อผูล้งทุนทั่วไป ทีเ่ขำ้เงือ่นไข 

fast track: 3 วัน))  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ 

2) 
 

แบบค าขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั
พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

3) 

 

สว่นรบัรองความถูกตอ้งของแบบค าขออนุญาตโดยผูม้อี านาจลงน

าม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณีเลอืกวธิ ีPartially paperless ใหน้ ำสง่ hard copy 
ต่อส ำนักงำนดว้ย) 

4) 

 

มตคิณะกรรมการ / 

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกตราสารหนีท้ีจ่ะเสนอขาย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• หำกมตมิอีำยุเกนิ 1 ปี 
ใหม้หีนังสอืยนืยันกำรมผีลบังคับใชข้องมต ิ
และยังมวีงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตคิงเหลอืเพยีงพอ) 

- 

5) 

 

สญัญาใหบุ้คคลอืน่มอี านาจเด็ดขาดใน การบรหิารงาน  (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

รายงานการสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชทีีอ่อกตามงบการเงนิและงบ
การเงนิรวมประจ างวดการบญัชลีา่สุดและงบการเงนิไตรมาสสุดท้
ายกอ่นยืน่ค าขอทีผู่ส้อบบญัชลีงนามแลว้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• 
หำกมกีำรยืน่งบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลมำพรอ้
มกับค ำขอน้ีแลว้ ไม่ตอ้งยืน่ซ ้ำอกี) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองแสดงการรบัทราบภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของบ
รษิทัตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ซึง่ลงนามโดย ผูม้อี านาจ 

ลงนามผูกพนับรษิทั พรอ้มประทบัตรา  (ถา้ม)ี 
(กรณีผูข้ออนุญาตมใิช่บรษิทัจดทะเบยีนและเสนอขายตอ่ 
ผูล้งทุนท ัว่ไป) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและเอกสารทีผู่แ้ปลรบัรองว่

าถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลและเอกสารตน้ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• 

ในกรณีขอ้มูลหรอืเอกสำรทีย่ืน่แปลมำจำกขอ้มูลหรอืเอกสำรทีเ่ป็นภำษำ
อืน่ 
) 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ในกรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจลงนำมในค ำขอน้ี) 

- 

10) 
 

หนงัสอืขอผอ่นผนัและเอกสารหลกัฐานอา้งองิทีใ่ชป้ระกอบการขอ
ผอ่นผนัในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์รือ่งใดเรือ่งหนึ่
งได ้(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

11) 

 

เอกสารทีแ่สดงวา่มรีายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารในระบบขอ้มูลรา

ยชือ่กรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยแ์ลว้ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

12) 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและรา่งหนงัสอืชีช้วน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (• ยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนังสอืชีช้วน 
รวมเป็นเอกสำรชดุเดยีวกัน) 

- 

13) 
 

สว่นรบัรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและรา่งหนงั
สอืชีช้วนโดยผูม้อี านาจลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• ตำมแบบทีจั่ดไวบ้นระบบ IPOS 
• กรณีเลอืกวธิ ี partially paperless  ใหน้ ำสง่ hard copy 
ต่อส ำนักงำนดว้ย) 

- 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิส าหรบักา
รเสนอขายตราสารหนี ้(ถา้ม)ี 
หรอืหนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่ าหนา้
ทีจ่ าหน่ายตราสารหนี/้ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

15) 

 

หนงัสอืขอจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้กู ้

(กรณีเสนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอื ผูล้งทุนรายใหญ)่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหตุ (• กรอกแบบฟอรม์ผ่ำนระบบ IPOS) 

- 

16) 
 

เอกสารอืน่ใดที ่เป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา  (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ - 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เสนอขายตอ่ประชาชนท ัว่ไป 

(หมายเหตุ: -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บำท 

  
 

2) เสนอขายตอ่ผูล้งทุนรายใหญ ่

(หมายเหตุ: -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บำท 

  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ ตลำดหลักทรัพย ์333/3 ถนนวภิำวดรัีงสติ 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหตุ: -)  

2) โทรศัพท ์1207 หรอื 0 2033 9999 ระหว่ำงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 
(หมายเหตุ: -)  

3) อเีมล ์complain@sec.or.th 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



ล ำดบั ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  
5) ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำต ิ(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 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไม่มขีอ้มูล 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรออกเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: กำรออกเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  
2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยกำรเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำประเทศในประเทศไทย  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ม.36 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 30.0 วัน 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคู่มอืประชำชน] กำรออกเสนอขำยหุน้กูส้กุลเงนิตรำต่ำงประเทศในประเทศไทย 

17/12/2563 10:02 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


