
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ.  26/2543 

เร่ือง   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย 
    

 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35 มาตรา 56  มาตรา 64 มาตรา 67 
มาตรา 69 และมาตรา 88  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1  ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี กจ.  41 /2541  เร่ือง   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยในประเทศไทย ลงวนัท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2541 

 

ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัต่างประเทศ” หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพย”์ หมายความวา่   หน่วยงานท่ีมี 
หนา้ท่ีก ากบัดูแลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นตลาดแรกหรือตลาดรองของประเทศท่ีหุน้ 
ของบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศนั้น  
  “หลกัทรัพย”์ หมายความวา่   หุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ซ่ึงออกโดย 
บริษทัต่างประเทศ 
  “ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้” หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงใหสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศนั้นเอง 
  “กรรมการ” หมายความวา่   กรรมการของบริษทัต่างประเทศ หรือกรรมการของ 
บริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย  ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย  
  “พนกังาน” หมายความวา่   พนกังานของบริษทัต่างประเทศ หรือพนกังานของ 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว  ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
  “บริษทัยอ่ย” หมายความวา่  

(1) บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
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(2) บริษทัท่ีบริษทัตาม (1) ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละหา้สิบ 

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
(3) บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุน้และ 

มีสิทธิออกเสียงของบริษทัตาม (2) ในบริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม โดยการถือหุน้และมีสิทธิ 
ออกเสียงของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมนั้น 

(4) บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุน้และ 
มีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  “บริษทัร่วม” หมายความวา่   บริษทัท่ีบริษทัต่างประเทศหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้ 
และมีสิทธิออกเสียงรวมกนัเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของบริษทันั้น 
  “การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานในวงจ ากดั” หมายความวา่    
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานท่ีมีจ านวนไม่เกิน 
สามสิบหา้รายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ 
  (2)  การเสนอขายหุน้ให้แก่กรรมการหรือพนกังานท่ีมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 
ยีสิ่บลา้นบาทในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ   ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุ้นดงักล่าว 
ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล” หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์
  “การปิดการขาย” หมายความวา่  การท่ีบริษทัต่างประเทศไดข้ายหลกัทรัพย  ์
ตามท่ีเสนอขายไวท้ั้งหมดแลว้ หรือโครงการส้ินสุดอายแุลว้ 
  “โครงการ” หมายความวา่   โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือ
พนกังาน 
  “ส านกังาน” หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
  1“ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่  ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์   

 

 
1  ถูกเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 49/2543 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
   ให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย  
    (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2544  เป็นตน้ไป 
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ส่วนท่ี 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

    
 
  ขอ้ 4   บริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นประเทศไทยใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศน้ี   
 
  ขอ้ 5   การเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4 โดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงเขา้หลกัเกณฑ์ 
ต่อไปน้ีใหก้ระท าไดโ้ดยถือว่าไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ 
  (1)  (ก)  บริษทัต่างประเทศซ่ึงมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
ของประเทศท่ีมีหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือ 
 (ข)  บริษทัต่างประเทศซ่ึงมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นสมาชิกของ Federation Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV)  และ 

(2)  บริษทัต่างประเทศมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่อสาธารณชนตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานหรือองคก์ารตาม (1) แลว้ 
 
  ขอ้ 6   บริษทัต่างประเทศท่ีมิใช่บริษทัตามขอ้ 5 จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4 ก็ต่อเม่ือสามารถแสดงต่อส านกังานไดว้า่  

(1) การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัต่างประเทศอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน
หรือองคก์ารซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์ วิธีการ  และมาตรการคุม้ครองผูถื้อหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
ไม่ต่างจากการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัต่างประเทศตามขอ้ 5(1)(ก) หรือ (ข) แลว้แต่กรณี    
  (2)   บริษทัต่างประเทศมีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงาน 
หรือองคก์ารตาม (1) แลว้ 

ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงไปยงับริษทัต่างประเทศ
โดยไม่ชกัชา้ 
 
  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซ้ือหุน้ เม่ือบริษทัต่างประเทศไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใหถื้อวา่ 
บริษทัต่างประเทศนั้นไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
การเปิดเผยขอ้มูลก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย ์

    
 

  ขอ้ 8  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานในวงจ ากดั 
ใหบ้ริษทัต่างประเทศด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเสนอขาย 

(1) แต่งตั้งบุคคลในประเทศไทยเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัต่างประเทศในการ 
ติดต่อกบัส านกังานและผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศซ่ึงอยูใ่นประเทศไทย  และในการ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายดงักล่าว   

(2) ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานจ านวนสามชุด 
 (3)  จดัใหมี้ส าเนาเอกสารตาม (2) ไว ้ณ สถานท่ีตั้งของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของ 
บริษทัต่างประเทศตาม (1) หรือ ณ สถานประกอบการท่ีกรรมการหรือพนกังานปฏิบติังานอยู ่  
เพื่อแจกจ่ายแก่กรรมการหรือพนกังาน หรือเพื่อใหก้รรมการหรือพนกังานตรวจดูได ้
  (4)  จดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน และเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี  
เพื่อท าหนา้ท่ีตอบขอ้ซกัถามของกรรมการหรือพนกังานเก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวในระหวา่งเวลาท าการ  
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานจนถึงวนัท่ียกเลิก
โครงการก่อนการขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานหรือวนัท่ีปิดการขาย แลว้แต่กรณี 

 ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างประเทศ
ซ้ือคืนมาจากผูถื้อหลกัทรัพย ์(treasury stock) เฉพาะกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศนั้นเป็นบริษทัตามขอ้ 5 
หรือแสดงไดว้า่เป็นบริษทัตามขอ้ 6  
 
  ขอ้ 9   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 8 ใหป้ระกอบดว้ย
เอกสารและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1) เอกสารท่ีปรากฏรายละเอียดของขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามรายการท่ีก าหนดไวใ้น 
มาตรา 69(1) ถึง (10) หรือมาตรา 71(1) ถึง (4) แลว้แต่กรณี 
  (2)  เอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเป็นปัจจุบนั  ซ่ึงบริษทัต่างประเทศตอ้งยืน่ต่อหน่วยงานหรือองคก์าร 
ตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน    
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(3) ลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศเพื่อรับรองความ 

ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
(4) เอกสารท่ีแสดงวา่บริษทัต่างประเทศไดแ้ต่งตั้งบุคคลในประเทศไทยเป็น 

ตวัแทนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 8(1) 
  ในกรณีท่ีเอกสารตาม (2) มีรายละเอียดของขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารตาม (1) 
ครบถว้น ใหถื้อวา่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีไดย้ืน่ประกอบดว้ยเอกสารตาม (1)  แลว้ 
  ในกรณีท่ีเอกสารตาม (1) (2) หรือ (4) เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจาก 
ภาษาองักฤษ ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัใหมี้ค าแปลเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  
โดยใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของ 
บริษทัดงักล่าว  ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยรับรองความถูกตอ้งของค าแปลและยืน่ต่อส านกังาน 
พร้อมเอกสารดงักล่าว 
 1นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหบ้ริษทัต่างประเทศยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงและค าแปลเอกสารดงักล่าวตามวรรคสามต่อส านกังานในรูป
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ี
บริษทัต่างประเทศยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความ
ถูกตอ้งตรงกนั 

 
  ขอ้ 10   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศได้
ช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามขอ้ 8 มีผลใชบ้งัคบั
ในวนัดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือพน้ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้นตามท่ีก าหนด 

(2)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้นตามท่ีก าหนด ในกรณีท่ีระยะเวลาท่ีใหก้รรมการหรือพนกังานซ้ือ 
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยจ์ะเร่ิมขึ้นเม่ือพน้เวลาอยา่งนอ้ยสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนครบถว้นตามท่ีก าหนด 

 
1  ถูกเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 49/2543 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
   ให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย  
   (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2544  เป็นตน้ไป 
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  ขอ้ 11   ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีบริษทัต่างประเทศตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 8  
ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 72 

 
ส่วนท่ี 3 

การเปิดเผยขอ้มูลและหนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
    

 
  ขอ้ 12   เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือพนกังานในวงจ ากดั  
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของบริษทัต่างประเทศท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน
ตามส่วนท่ี 2 มีผลใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัส่งงบการเงิน รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและ 
รายงานเหตุการณ์ส าคญัท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ซ่ึงบริษทัต่างประเทศตอ้งยืน่ต่อหน่วยงานหรือองคก์ารตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6  และรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศ ใหแ้ก่ส านกังานจ านวนสองชุด 
  (2)  จดัใหมี้ส าเนาเอกสารตาม (1)ไว ้ณ สถานท่ีตั้งของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของ
บริษทัต่างประเทศตามขอ้ 8(1) หรือ ณ สถานประกอบการท่ีกรรมการหรือพนกังานปฏิบติังานอยู่ 
  ทั้งน้ี  ใหบ้ริษทัต่างประเทศปฏิบติัตามวรรคหน่ึงภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี 
บริษทัต่างประเทศยืน่เอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานหรือองคก์ารตามขอ้ 5 หรือขอ้ 6 

ในกรณีท่ีเอกสารตาม (1)  เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกจากภาษาองักฤษ 
ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัใหมี้ค าแปลเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  โดยให ้
ผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศ หรือบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว   
ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยรับรองความถูกตอ้งของค าแปลและยืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารดงักล่าว 
 1นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหบ้ริษทัต่างประเทศยืน่เอกสาร
ตาม (1) และค าแปลเอกสารดงักล่าวตามวรรคสามต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น
ระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีบริษทัต่างประเทศยืน่ต่อ
ส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และตอ้ง
ไม่มีการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควร
บอกใหแ้จ ้

 
1
  ถูกเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 49/2543 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
   ให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย  
   (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2544  เป็นตน้ไป 
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    ขอ้ 13   ใหบ้ริษทัต่างประเทศส้ินสุดหนา้ท่ีตามขอ้ 12 เม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เม่ือบริษทัต่างประเทศยกเลิกโครงการก่อนการขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการ 
หรือพนกังาน 

(2) เม่ือปิดการขาย  
ใหบ้ริษทัต่างประเทศแจง้เหตุตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลา 

ส่งงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ของบริษทัตามขอ้ 12 
 
  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมีการออกใบหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งมอบ 
ใบหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหลกัทรัพยโ์ดยปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 88 
 
  ขอ้ 15   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีรายงานผลการขาย 
หลกัทรัพยโ์ดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
 
   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 
 (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 



สารบัญเชิงอรรถ 

 
ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 4 ส.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 26/2543 

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

18 ส.ค. 43 เป็นตน้ไป) 
1 26 ต.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 9/2543 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศให้แก่ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัต่างประเทศ บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ย หรือสาขาของบริษทัดงักล่าว ในประเทศไทย 
(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขประกาศ กจ.26/2543 ดงัน้ี 
1. เพ่ิมนิยาม “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” 
2. เพ่ิมเติม ขอ้ 9 วรรค 4,  ขอ้ 12 วรรค 4  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 44 เป็นตน้ไป) 
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