
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ.  57 /2552 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศ 
ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในประเทศไทย  

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 59 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน มาตรา 61 มาตรา 72 มาตรา 81 และมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ 
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย  และอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 7 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 99/2552  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
เพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ขอบเขตของประกาศ 

____________ 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการ
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (2)  เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีก่อนและภายหลงัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ  

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และขั้นตอนการพิจารณาค าขอ  
ตามหมวด 2 
  (2)  ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศ  ตามหมวด 3   
  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน  ตามหมวด 4  
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  (4)  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนในประเทศไทยเป็นการทัว่ไป         
ตามหมวด 5 
  (5)  การรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารอ่ืน และผูส้อบบญัชี
ของบริษทัต่างประเทศ  ตามหมวด 6 

หมวด 2 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของ 
บริษทัต่างประเทศ และขั้นตอนการพิจารณาค าขอ 

____________ 

 ส่วนท่ี 1   
แบบค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานประกอบ 

_______________ 

  ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ยืน่ 
แบบค าขออนุญาตดงัน้ี พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามขอ้ 4 จ านวนหา้ชุด 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก  ใหย้ืน่ค าขออนุญาตตามแบบ 35-FE-1 ท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน  
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1)  ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตตามแบบ 35-FE-2  ท่ีจดัไว้
ในเวบ็ไซตข์องส านกังาน   

  ขอ้ 4   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต  ใหมี้ดงัน้ี 
  (1)  หนงัสือรับรองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีรับรองวา่บริษทัต่างประเทศ
ไดผ้า่นการพิจารณาเบ้ืองตน้ในการรับหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ 
ในกรณีท่ีการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (2)  เอกสารซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัต่างประเทศท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
         ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ยืน่มานั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีบริษทัยืน่ไวต้ามวรรคหน่ึงแลว้  
  (3)  ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหอ้อกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
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  (4)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ออกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (5)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถา้มี) 
  (6)  ส าเนาสัญญาแต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (7)  หนงัสือแต่งตั้งตวัแทนในประเทศไทยของบริษทัต่างประเทศ  
  (8)  ส าเนาหนงัสือรับรองการรับทราบภาระหนา้ท่ีภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเพื่อจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (9)  ส าเนาหนงัสือ ดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  หนงัสือท่ีแสดงไดว้า่การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้น
กระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศนั้น หากเป็นกรณีท่ี 
บริษทัต่างประเทศนั้น ไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพย์
หลกัในการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในประเทศไทย หรือ 
        (ข)  หนงัสือท่ีแสดงวา่หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
มีการใหค้วามเห็นชอบในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในขณะท่ียืน่ค าขออนุญาต ไม่วา่จะเป็นการ 
เสนอขายในประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือในประเทศอ่ืนใด  
  (10)  แบบตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ค าขออนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนการพิจารณาค าขอ 

_________________ 

  ขอ้ 5   เม่ือบริษทัต่างประเทศไดย้ืน่ค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 3 และ 
ขอ้ 4 พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตแลว้ ส านกังานจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตรวจพิจารณาความครบถว้นของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
ค าขออนุญาตท่ียืน่ยงัมีรายละเอียดไม่ครบถว้น ให้บริษทัต่างประเทศแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลตามท่ีส านกังาน
แจง้ใหท้ราบใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หากบริษทัต่างประเทศรายใดไม่จดัส่ง
ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานแจง้ใหท้ราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานจะถือวา่ 
บริษทัต่างประเทศไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตอีกต่อไป 
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศรายใดขอผ่อนผนัไม่จดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐาน 
บางรายการ   ส านกังานอาจผ่อนผนัให้บริษทัต่างประเทศนั้นไม่ตอ้งจดัส่งขอ้มูล หรือเอกสารหลกัฐาน 
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ท่ีขอผอ่นผนัต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือบริษทัต่างประเทศมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน  ทั้งน้ี 
ส านกังานอาจพิจารณาถึงความจ าเป็นในการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานในกรณีดงักล่าวหรือ
มาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนัประกอบดว้ย 
  (3)  ส านกังานจะมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสิบวนัท าการ 
นบัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นหรือท่ีไดแ้กไ้ขจนครบถว้นแลว้   

หมวด 3 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศ 

_________________ 

  ขอ้ 6   ใหผู้ส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีของบริษทัต่างประเทศไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั  เป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศในการแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินของบริษทัดงักล่าว  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  งบการเงินท่ีเผยแพร่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ
หนงัสือช้ีชวน 
  (2)  งบการเงินท่ีบริษทัต่างประเทศมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งต่อส านกังานตามมาตรา 56 

หมวด 4 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน 

______________ 

ส่วนท่ี 1 
รูปแบบของร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

  ขอ้ 7   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งยืน่ต่อส านกังาน 
ใหอ้นุโลมตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ียืน่ต่อ
ส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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  ขอ้ 8   ร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีในหนา้แรก  
  “บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารนิเทศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทย ุเลขท่ี 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของทุกวนัท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th”  

  ขอ้ 9   ในกรณีใดท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินดงักล่าวเป็นผูร่้วมจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

  ขอ้ 10   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ะจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 7 ในรูปแผน่บนัทึก
ขอ้มูล เพื่อใหสิ้ทธิผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ลือกรับร่างหนงัสือช้ีชวนตามรูปแบบท่ีตอ้งการก็ได ้  
แต่แผน่บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบั 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์ ทั้งน้ี ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แผ่นบนัทึกขอ้มูล 
ต่อส านกังานอยา่งชา้ภายในวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
เร่ิมมีผลใชบ้งัคบั 

ส่วนท่ี 2 
การลงลายมือช่ือในร่างหนงัสือช้ีชวน 

______________________ 

  ขอ้ 11   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้น
ของขอ้มูลไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวน  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนันิติบุคคลเป็นผูล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทัดว้ย (ถา้มี)   

ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจ 
ลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทัดว้ย (ถา้มี) 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลตาม 
ขอ้ 11 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตท่ีุท าใหบุ้คคลดงักล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ เกิดจากการท่ี
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองไดเ้น่ืองจากเจ็บป่วยทาง
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ร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล 
รายดงักล่าวลงลายมือช่ือในร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวบุคคลใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ เกิดจากกรณี
อ่ืนนอกจากท่ีระบุใน (1)  เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป  ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัให้บุคคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพย ์ ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งจดัใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือเพื่อรับรองความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

หมวด 5 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุน 

ในประเทศไทยเป็นการทัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขายมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการ
ขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดตาม 
แบบ 81-1-FE ท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 15   กรณีเป็นผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจ
แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้ นอกจากตอ้งรายงานตามขอ้ 14 แลว้ ใหย้ืน่รายงานผลการใชสิ้ทธิ 
ตามแบบ 81-1-FE ท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ส าหรับรายงานผลการขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าว ภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวในแต่ละคร้ัง 
  (2)  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ  ในกรณีท่ีมีการ 
ใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ   

  ขอ้ 16   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถยืน่แบบรายงาน 
ตามขอ้ 14 หรือขอ้ 15 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นอาจขอผ่อนผนั
การส่งแบบรายงานดงักล่าว  โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด  
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะส่งแบบรายงานนั้น และในกรณีท่ี
ส านกังานเห็นวา่ค าขอดงักล่าวมีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร  ส านกังานอาจผ่อนผนัก าหนดระยะเวลาการ
ส่งแบบรายงานดงักล่าวได ้
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หมวด 6 
การรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง 

กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารอ่ืน และผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศ 
______________________ 

ขอ้ 17   ใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหารตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์
ของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกัก าหนด และผูส้อบบญัชีของบริษทัต่างประเทศ   
มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตน ของคู่สมรส และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในบริษทัท่ีตนเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร หรือผูส้อบบญัชีนั้นตามท่ีกฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกัก าหนด   

รายงานตามวรรคหน่ึงให้เปิดเผยต่อส านกังานตามระยะเวลาเดียวกบัท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึง
มีหนา้ท่ีส่งต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั โดยจดัท าในรูปแบบดงัน้ี 

(1)  ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์จ านวนหน่ึงชุด 
(2)  ขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ี

ส านกังานก าหนด  
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์และขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมี

ขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

หมวด 7 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 
______________________ 

  ขอ้ 18   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552                                                      
 

 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ     
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ  ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถือปฏิบติั  ไม่วา่จะเป็น
หลกัเกณฑก่์อนหรือหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแลว้  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
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