ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 57 /2552
เรื่ อง ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 59 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน มาตรา 61 มาตรา 72 มาตรา 81 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และอาศัยอานาจตามความในข้อ 7 และข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 99/2552 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
เพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
ขอบเขตของประกาศ
____________
ข้อ 1 ประกาศนี้
(1) เป็ นข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เป็ นการกาหนดหน้าที่ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ข้อ 2 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดในเรื่ อง ดังต่อไปนี้
(1) แบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และขั้นตอนการพิจารณาคาขอ
ตามหมวด 2
(2) ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศ ตามหมวด 3
(3) ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่ างหนังสื อชี้ชวน ตามหมวด 4

2

(4) การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนในประเทศไทยเป็ นการทัว่ ไป
ตามหมวด 5
(5) การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารอื่น และผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ต่างประเทศ ตามหมวด 6
หมวด 2
แบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ
บริ ษทั ต่างประเทศ และขั้นตอนการพิจารณาคาขอ
____________
ส่วนที่ 1
แบบคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบ
_______________
ข้อ 3 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ยนื่
แบบคาขออนุญาตดังนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตตามข้อ 4 จานวนห้าชุด
(1) ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ให้ยนื่ คาขออนุญาตตามแบบ 35-FE-1 ที่จดั ไว้ในเว็บไซต์
ของสานักงาน
(2) ในกรณี อื่นนอกจากกรณี ตาม (1) ให้ยนื่ คาขออนุญาตตามแบบ 35-FE-2 ที่จดั ไว้
ในเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 4 เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ให้มีดงั นี้
(1) หนังสื อรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่รับรองว่าบริ ษทั ต่างประเทศ
ได้ผา่ นการพิจารณาเบื้องต้นในการรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
ในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ต่างประเทศที่จะเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กาหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมาพร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ยนื่ มานั้น เป็ นเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่บริ ษทั ยืน่ ไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
(3) สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
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(4) สาเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(5) หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน (ถ้ามี)
(6) สาเนาสัญญาแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมีอานาจเด็ดขาดในการบริ หารงาน (ถ้ามี)
(7) หนังสื อแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของบริ ษทั ต่างประเทศ
(8) สาเนาหนังสื อรับรองการรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเพื่อจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(9) สาเนาหนังสื อ ดังต่อไปนี้
(ก) หนังสื อที่แสดงได้วา่ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น
กระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้น หากเป็ นกรณีที่
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น ไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์
หลักในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย หรื อ
(ข) หนังสื อที่แสดงว่าหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก
มีการให้ความเห็นชอบในการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในขณะที่ยนื่ คาขออนุญาต ไม่วา่ จะเป็ นการ
เสนอขายในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อในประเทศอื่นใด
(10) แบบตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขออนุญาตตามที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการพิจารณาคาขอ
_________________
ข้อ 5 เมื่อบริ ษทั ต่างประเทศได้ยนื่ คาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และ
ข้อ 4 พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตแล้ว สานักงานจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ ในกรณี ที่
คาขออนุญาตที่ยนื่ ยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้บริ ษทั ต่างประเทศแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามที่สานักงาน
แจ้งให้ทราบให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด หากบริ ษทั ต่างประเทศรายใดไม่จดั ส่ง
ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานที่สานักงานแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานจะถือว่า
บริ ษทั ต่างประเทศไม่ประสงค์จะยืน่ คาขออนุญาตอีกต่อไป
(2) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศรายใดขอผ่อนผันไม่จดั ส่ งข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐาน
บางรายการ สานักงานอาจผ่อนผันให้บริ ษทั ต่างประเทศนั้นไม่ตอ้ งจัดส่งข้อมูล หรื อเอกสารหลักฐาน
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ที่ขอผ่อนผันต่อเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร หรื อบริ ษทั ต่างประเทศมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้
สานักงานอาจพิจารณาถึงความจาเป็ นในการส่งข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานในกรณีดงั กล่าวหรื อ
มาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทนการส่งข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันประกอบด้วย
(3) สานักงานจะมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสิ บวันทาการ
นับจากวันที่สานักงานได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนหรื อที่ได้แก้ไขจนครบถ้วนแล้ว
หมวด 3
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศ
_________________
ข้อ 6 ให้ผสู ้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก เป็ นผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าว ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินที่เผยแพร่ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสื อชี้ชวน
(2) งบการเงินที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหน้าที่จดั ทาและส่งต่อสานักงานตามมาตรา 56
หมวด 4
ข้อกาหนดเกี่ยวกับร่ างหนังสื อชี้ชวน
______________
ส่วนที่ 1
รู ปแบบของร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 7 แบบของร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงาน
ให้อนุโลมตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ยนื่ ต่อ
สานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อ 8 ร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องมีขอ้ ความดังต่อไปนี้ในหน้าแรก
“บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ในเวลาทาการของทุกวันทาการของสานักงาน หรื อทาง http://www.sec.or.th”
ข้อ 9 ในกรณีใดที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่
สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินดังกล่าวเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
ข้อ 10 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จะจัดทาร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 7 ในรู ปแผ่นบันทึก
ข้อมูล เพื่อให้สิทธิผจู ้ องซื้อหลักทรัพย์ได้เลือกรับร่ างหนังสื อชี้ชวนตามรู ปแบบที่ตอ้ งการก็ได้
แต่แผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลถูกต้องตรงกันและนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบเดียวกันกับ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แผ่นบันทึกข้อมูล
ต่อสานักงานอย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
เริ่ มมีผลใช้บงั คับ
ส่วนที่ 2
การลงลายมือชื่อในร่ างหนังสื อชี้ชวน
______________________
ข้อ 11 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวน ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลเป็ นผูล้ งลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั ด้วย (ถ้ามี)
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั ด้วย (ถ้ามี)
ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคลตาม
ข้อ 11 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้เนื่องจากเจ็บป่ วยทาง
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ร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั ไม่จาเป็ นต้องให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
รายดังกล่าวลงลายมือชื่อในร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณี
อื่นนอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที
ข้อ 13 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์ ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวนด้วย
หมวด 5
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุน
ในประเทศไทยเป็ นการทัว่ ไป
______________
ข้อ 14 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผเู ้ สนอขายมีหน้าที่ยนื่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการ
ขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดตาม
แบบ 81-1-FE ที่จดั ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 15 กรณี เป็ นผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจ
แปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุน้ ได้ นอกจากต้องรายงานตามข้อ 14 แล้ว ให้ยนื่ รายงานผลการใช้สิทธิ
ตามแบบ 81-1-FE ที่จดั ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน สาหรับรายงานผลการขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าว ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวในแต่ละครั้ง
(2) ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่มีการ
ใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่ องตั้งแต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ
ข้อ 16 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นทาให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถยืน่ แบบรายงาน
ตามข้อ 14 หรื อข้อ 15 ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั อาจขอผ่อนผัน
การส่งแบบรายงานดังกล่าว โดยต้องทาเป็ นหนังสื อถึงสานักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กาหนด
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะส่ งแบบรายงานนั้น และในกรณีที่
สานักงานเห็นว่าคาขอดังกล่าวมีเหตุอนั จาเป็ นและสมควร สานักงานอาจผ่อนผันกาหนดระยะเวลาการ
ส่งแบบรายงานดังกล่าวได้
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หมวด 6
การรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารอื่น และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศ
______________________
ข้อ 17 ให้กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลักกาหนด และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่างประเทศ
มีหน้าที่จดั ทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ในบริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งบริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีน้ นั ตามที่กฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลักกาหนด
รายงานตามวรรคหนึ่งให้เปิ ดเผยต่อสานักงานตามระยะเวลาเดียวกับที่ บุคคลตามวรรคหนึ่ง
มีหน้าที่ส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก โดยจัดทาในรู ปแบบดังนี้
(1) ข้อมูลในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ จานวนหนึ่งชุด
(2) ข้อมูลในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน
หมวด 7
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
______________________
ข้อ 18 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ น
หลักเกณฑ์ก่อนหรื อหลังการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั แล้ว จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

