ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 18/2551
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรื่ อง การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ข้อ 3 เว้นแต่ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กบั ประกาศนี้
ข้อ 4 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ตามประกาศนี้
ผูท้ ี่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 5 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดว้ ย
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หมวด 1
หลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น
ข้อ 6 มิให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะและการเสนอขาย
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ออกใหม่และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเสนอขายโดยผูถ้ ือหลักทรัพย์
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวได้เสนอขายครั้งแรกพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
(3) หลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ที่เคยเสนอขาย
ต่อประชาชนซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูอ้ อกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด และผูอ้ อก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 56
(ข) ผูอ้ อกหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่ได้ทาข้อตกลง
ไว้กบั สานักงานซึ่งยินยอมที่จะปฏิบตั ิดงั นี้
1. จัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 56
2. รายงานต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57
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หมวด 2
ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้น
ข้อ 7 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงานตามหมวดนี้ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นการทัว่ ไป
(2) ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ที่จะเสนอขายหรื ออยูร่ ะหว่างเสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่
ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตาม
ข้อ 8 และข้อ 11(2)(ข)
ข้อ 8 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายที่กระทาโดยการเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าเสนอราคา
(2) มีการกาหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้ซ้ือหลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริ ษทั แต่ละแห่งต้องเป็ นบุคคลเพียงหนึ่งรายหรื อหนึ่งกลุ่ม และ
(3) ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับเลือกเป็ นกลุ่มบุคคล กลุ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคล
จานวนไม่เกินสิ บราย
ข้อ 9 ให้การเสนอขายหุน้ ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกินห้าสิ บราย
ในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาทภายในรอบระยะเวลา
สิ บสองเดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นั้นเป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(4) การเสนอขายหุน้ ที่ท้ งั ผูข้ ายและผูซ้ ้ือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหุน้ นั้น
และไม่มีลกั ษณะเป็ นการเสนอขายโดยทัว่ ไป
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(5) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ ของบริ ษทั ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่แผนฟื้ นฟูกิจการ
กาหนดให้เจ้าหนี้ ตอ้ งรับหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวแทนการรับชาระหนี้
(6) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุ ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิได้
ข้อ 10 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานที่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงาน
(1) การเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ไม่วา่ เป็ นการเสนอขายโดยตรงหรื อ
ผ่านผูร้ ับช่วงซื้ อหลักทรัพย์
(2) การเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
ข้อ 11 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี อื่นใดที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 9
และข้อ 10 ซึ่งมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีขอ้ จากัดการโอน และเสนอขายโดยไม่ขดั กับ
ข้อจากัดการโอนดังกล่าว
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีขอ้ จากัดการโอน และได้มีการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้แล้ว
ตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ยงั มีการนาส่ งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามหน้าที่ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 56 หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั สานักงาน
ตามข้อ 6(3)(ข) ในหมวด 1 โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
(3) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ซึ่งเมื่อนับรวมกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ทุกรุ่ นทุกลักษณะที่ออกโดยบริ ษทั ที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ดงั กล่าวแล้วมีจานวนไม่เกินสามสิ บห้าราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
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(4) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ
ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเมื่อนับรวมกับผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิทุกรุ่ นทุกลักษณะที่ออกโดย
บริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวแล้ว มีจานวนไม่เกินห้าสิ บราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(5) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ รองรับ
ต่อผูล้ งทุนซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาท ภายในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน ทั้งนี้
การคานวณมูลค่ารวมของใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมกับราคาใช้สิทธิซ้ือหุน้ รองรับนั้นเป็ นเกณฑ์
(6) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ ซึ่งเสนอขายหุน้ รองรับ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่เมื่อมีการใช้สิทธิ
แล้ว ผูท้ ี่จะใช้สิทธิเพื่อซื้อหุน้ รองรับนั้นอาจไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ 12 การคานวณมูลค่าการเสนอขายหรื อการนับจานวนผูล้ งทุนตามข้อ 9 และ
ข้อ 11 ให้เป็ นดังนี้
(1) การคานวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ ตามข้อ 9(2) ไม่ให้นบั รวมส่วนที่เสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 9(3) และที่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 9(4)
(2) การคานวณมูลค่าการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ตามข้อ 11(5)
ไม่ให้นบั รวมส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 11(1)
(3) การนับจานวนผูล้ งทุนในหุน้ ตามข้อ 9(1) หรื อจานวนผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ตามข้อ 11(3) หรื อข้อ 11(4) ไม่ให้นบั รวมส่ วนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันตามข้อ 9(3)
หรื อข้อ 11(1) ตามแต่กรณี
การคานวณมูลค่าการเสนอขายหรื อการนับจานวนผูล้ งทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)
ไม่จาต้องคานึงว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการนับ
จานวนผูล้ งทุนตามข้อ 9 และข้อ 11 ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้นบั รวมการเสนอขายหลักทรัพย์
ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทนการจาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ทุกรายเป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
หรื อตัวแทนจาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นเข้าบัญชีของตนเองก่อน
หรื อไม่
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(2) ในกรณีที่มีผถู ้ ือหลักทรัพย์หลายรายร่ วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
เดียวกันซึ่งออกโดยบริ ษทั เดียวกัน หรื อเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นบั รวมการเสนอขาย
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ทุกราย เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย ทั้งนี้
การร่ วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้รวมถึงพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลา
เดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน และ
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
2. ผูถ้ ือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละราย
ในที่สุดไปสู่บุคคลเดียวกัน
4. เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายใช้ใบจองซื้อ
หลักทรัพย์หรื อตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผูจ้ องซื้อ
หลักทรัพย์มิได้คานึงว่าตนได้จองซื้อหลักทรัพย์จากผูถ้ ือหลักทรัพย์รายใด
(3) ในกรณี ผลู ้ งทุนที่จองซื้ อหลักทรัพย์เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝาก
ทรัพย์สิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีการถือครองหลักทรัพย์
แทนบุคคลอื่นให้นบั จานวนผูล้ งทุนหรื อประเภทผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่แท้จริ ง
ข้อ 14 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ซึ่งผูถ้ ือหลักทรัพย์มีเหตุจาเป็ นและสมควรที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานได้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เข้าถือหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายเนื่องจากการปฏิบตั ิตามนโยบายของทางการเพื่อช่วยเหลือ
สถาบันการเงินหรื อรักษาความมัน่ คงของระบบสถาบันการเงิน หรื อในกรณี อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนซึ่งรู ้หรื อควรได้รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษทั นั้นได้
(2) มีความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และผูอ้ อกหลักทรัพย์
ต่อผูล้ งทุน
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ข้อ 15 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดั ตั้งขึ้น
หรื อมีการลงทุนในลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ได้รับการยกเว้นการยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวดนี้
เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามวรรคสาม การเสนอขาย
หลักทรัพย์แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวดนี้
(1) กองทุนรวมนั้นมิได้จากัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กองทุนรวมนั้นเป็ นไปตามข้อตกลงหรื อสัญญา
ระหว่างผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั จัดการ โดยบริ ษทั จัดการดังกล่าวไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น ในระดับเดียวกับการบริ หารกองทุนรวมทัว่ ไป และ
(3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งในแต่ละครั้งมี
มูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น หรื อ
(ข) ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิ บของมูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวม
ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหลักทรัพย์
แก่กองทุนรวมนั้นเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน พร้อมทั้งคาชี้แจงและเอกสารหลักฐานประกอบ และให้สานักงาน
มีอานาจให้ความเห็นชอบ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวม
ในฐานะเป็ นผูล้ งทุนสถาบันในครั้งนั้นได้
เพื่อประโยชน์ตามความในข้อนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งจัดการโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
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ข้อ 16 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตามข้อ 8 ข้อ 9(6) ข้อ 10
และข้อ 11(2)(ข) และ (6) ให้ผเู ้ สนอขายรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนที่ใช้บงั คับกับการรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(ค) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้ท้ งั หมด
(ง) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ (กรณีที่เป็ นการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ) และในกรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายหรื อหุน้ รองรับหลักทรัพย์ที่
เสนอขายเป็ นหุน้ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของ
หุน้ นั้น วันที่ใช้ในการคานวณแหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคานวณราคาตลาด
ดังกล่าวด้วย
(จ) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์ และจานวนที่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์แต่ละราย
ได้รับจัดสรร
(ฉ) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้ ายงานผลการขาย
ในกรณีเป็ นรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานตามข้อ 10
วันปิ ดการเสนอขายให้หมายความรวมถึงวันดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ได้เฉพาะ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เป็ นรอบๆ ให้ถือว่าวันสุ ดท้ายของระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละรอบนั้น
เป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
(2) ในกรณี ที่กรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ
ในรอบปี ปฏิทินปี หนึ่งปี ปฏิทินใด ให้ถือว่าวันสิ้ นปี ปฏิทินของแต่ละปี ปฏิทินนั้นเป็ นวันปิ ดการ
เสนอขาย
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ข้อ 17 ให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งเสนอขายโดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวดนี้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 16 โดยอนุโลม ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันสิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อาจใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในลักษณะต่อเนื่ องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผอู ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ
ข้อ 18 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศนี้ มิให้ใช้กบั การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ เว้นแต่ผอู ้ อกหลักทรัพย์จะได้
แสดงเจตนาเป็ นหนังสื อเพื่อขอถอนหรื อยกเลิกการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ในการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ไว้สาหรับกรณีที่บริ ษทั เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจากัด ผูถ้ ือหุน้ เดิม หรื อกรรมการและ
พนักงาน อันเป็ นการสอดคล้องกับการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
บุคคลในลักษณะดังกล่าวได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

