
 
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
                   ท่ี สจ. 37/2543 

  เร่ือง   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์ 
และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารและ 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการ 
หรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขา 

       ของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย 

 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 59 ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2543  เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัย่อย หรือสาขาของ 
บริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ.  47 /2541 เร่ือง  แบบของร่างหนงัสือช้ีชวน การรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพย ์และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี  
ของบริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือ 
บริษทัยอ่ยในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี  “ประกาศ ท่ี กจ. 26/2543” หมายความวา่  ประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2543  เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543  
  ใหน้ าบทนิยามในขอ้ 3 แห่งประกาศ ท่ี กจ. 26/2543 มาใชบ้งัคบักบัประกาศ 
ฉบบัน้ีดว้ยโดยอนุโลม 



 

   

- 2 - 

 

  ขอ้ 4   บริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศ ท่ี กจ. 26/2543   
ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศน้ี 

ส่วนท่ี 1 
                 หนา้ท่ีก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
  ขอ้ 5   ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีบริษทัต่างประเทศตอ้งยืน่ต่อส านกังานเพื่อให้เป็น 
ไปตามขอ้ 8(2) แห่งประกาศ ท่ี กจ. 26/2543  ใหป้ระกอบดว้ยเอกสารและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดโครงการให้สิทธิซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังาน  
  (2)  ช่ือ ท่ีอยู ่และสถานท่ีติดต่อของบุคคลในประเทศไทยซ่ึงบริษทัต่างประเทศ 
แต่งตั้งให้เป็นตวัแทนในการติดต่อกบัส านกังานและผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงอยูใ่นประเทศไทย  และในการด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายดงักล่าว 
  (3)  ค าอธิบายภาระหนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ
ตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานหรือองคก์ารตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 แห่งประกาศ ท่ี กจ. 26/2543  ในส่วน 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัส่งงบการเงิน รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และรายงาน 
เหตุการณ์ส าคญัท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน  
  (4)  ค ารับรองวา่บริษทัต่างประเทศจะจดัส่งรายงานการเปิดเผยขอ้มูลตาม (3)  
ใหแ้ก่ส านกังาน จ านวนสองชุด และจะจดัใหมี้ส าเนาเอกสารดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีตั้งของ 
บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัต่างประเทศหรือ ณ สถานประกอบการท่ีกรรมการหรือพนกังาน 
ปฏิบติังานอยู ่ ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัต่างประเทศจดัส่งเอกสารนั้นใหก้บัหน่วยงาน 
หรือองคก์ารตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 แห่งประกาศ ท่ี กจ. 26/2543  พร้อมทั้งจะจดัใหมี้บุคลากรท่ีมี 
ความรู้ความเขา้ใจขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเพื่อท าหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของกรรมการหรือ 
พนกังานเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวในระหวา่งเวลาท าการ 
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  (5)  ค  าเตือนวา่ บริษทัต่างประเทศจะส้ินสุดหนา้ท่ีในการด าเนินการตาม (4)   
เม่ือบริษทัยกเลิกโครงการก่อนการขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานหรือเม่ือปิดการขาย    
ทั้งน้ี ใหร้ะบุดว้ยวา่ภายหลงัเวลาดงักล่าว การคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัต่างประเทศจะกระท าได ้
จากแหล่งใดและดว้ยวิธีการใด 

ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความ 
ถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารและขอ้ความของร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีเอกสารและขอ้มูลตามวรรคหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศ ใหบ้ริษทั 
ต่างประเทศจดัใหมี้ค าแปลเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาไทย โดยใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
ของค าแปลเอกสารดงักล่าว  

ส่วนท่ี 2 
หนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัต่างประเทศรายงานผลการขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือ 
พนกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานในวงจ ากดั 
 (ก)  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยใ์หย้ืน่ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
 (ข)  การรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหย้ืน่ต่อ 
ส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินใด ๆ ท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
  (2)  กรณีมิใช่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานในวงจ ากดั 
 (ก)  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยใ์หย้ืน่ต่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนั
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 

(ข) การรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหย้ืน่ต่อ 
ส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินใด ๆ ท่ีมีการใชสิ้ทธิ  
  เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี  วนัปิดการเสนอขายใหห้มายความรวมถึง 
วนัดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ป็นรอบๆ ใหถื้อวา่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละรอบนั้น
เป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  (2) ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ 
ในรอบปีปฏิทินปีหน่ึงปีปฏิทินใด  ใหถื้อวา่วนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการ
เสนอขาย 

  ขอ้ 7   ในการรายงานตามขอ้ 6(2)  ใหใ้ชแ้บบรายงานดงัต่อไปน้ีโดยอนุโลม 
  (1)  การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์ ใหใ้ชแ้บบ 81-4 แนบทา้ยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 13/2538  เร่ือง   
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 12/2538 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2538  โดยใหร้ายงานเฉพาะขอ้มูล 
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละผลการขายหลกัทรัพย ์
  (2)  การรายงานผลการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหใ้ช ้
แบบ 81-5  แนบทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ท่ี สจ. 13/2538  เร่ือง  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 12/2538  ลงวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2538 

  ขอ้ 8   ใหผู้บ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศไดรั้บยกเวน้หนา้ท่ี 
ตามมาตรา 59 ในการจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตร 
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อส านกังาน  

    ประกาศ   ณ   วนัท่ี   24  สิงหาคม  พ.ศ.  2543 
 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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