
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 99/2552 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 

บริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 มาตรา 89/12 มาตรา 89/13  
มาตรา 89/14 มาตรา 89/29 มาตรา 89/31 มาตรา 246 มาตรา 247 และมาตรา 250/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 80 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33  
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

หมวด 1 
บททัว่ไป 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอบเขตการใช ้

_________________ 

  ขอ้ 1   ในกรณีท่ีประกาศน้ีไม่ไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองใดไวเ้ป็นการเฉพาะ  
ใหผู้ท่ี้อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศน้ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศซ่ึงเป็นท่ีตั้ง 
ของตลาดหลกัทรัพยห์ลกัในต่างประเทศท่ีก าหนดส าหรับเร่ืองนั้น 
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  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี ต่อผูล้งทุนในประเทศไทย 
         (ก)  การเสนอขายหุน้เพื่อการจดทะเบียนหุน้ของบริษทัต่างประเทศเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าโดย 
บริษทัต่างประเทศนั้นหรือผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศดงักล่าว  โดยใหป้ฏิบติัตามหมวด 2 และหมวด 4 
        (ข)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่แก่ผูล้งทุนในประเทศไทย ของบริษทัต่างประเทศ 
ท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ เฉพาะหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น  
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด โดยใหป้ฏิบติัตาม 
หมวด 3 และหมวด 4  
  (2)  การเปิดเผยเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ 
ตามมาตรา 56  ทั้งน้ี ตามหมวด 5 
  (3)  การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 47  
  (4)  การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  ทั้งน้ี ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 47  

ส่วนท่ี 2 
บทนิยาม 

_________________ 

  ขอ้ 3   เวน้แต่ในประกาศน้ีจะก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน 
  (1)  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  

  (2)  “หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั” (Home Regulator)  หมายความวา่   หน่วยงานก ากบั           
ดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีหุน้ของบริษทัต่างประเทศ มีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์                  
ของประเทศนั้นอยูแ่ลว้ และในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 
มากกวา่หน่ึงประเทศ ใหห้มายถึง หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

(3)  “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange)  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีหุ้นของบริษทัต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขายอยูแ่ลว้  และในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการ
จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่หน่ึงแห่ง ใหห้มายถึง ตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างประเทศ
ระบุวา่เป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

  (4)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การออกดว้ยวตัถุประสงคใ์ด   
        (ก)  หุน้ 
        (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
        (ค)  หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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  (5)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ  

  (6)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผลดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________ 

ขอ้ 4   ภาษาท่ีใชส้ าหรับเอกสารหลกัฐานท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี ให้เป็น
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเอกสารเปิดเผยขอ้มูลท่ีบริษทัต่างประเทศยืน่ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั
หรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั จดัท าเป็นภาษาองักฤษอยูแ่ลว้  ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ี
สามารถยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษนั้นต่อส านกังานได ้
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1)  ให้บริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ีตามประกาศน้ี ยืน่ขอ้มูลหรือ
เอกสารท่ีจดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  ทั้งน้ี หากขอ้มูลหรือเอกสารดงักล่าว แปลมาจากขอ้มูล
หรือเอกสารท่ีเป็นภาษาอ่ืน ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
         (ก)  ด าเนินการใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้ง 
ตรงตามสาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 
         (ข)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีพึงเปิดเผย 

  ขอ้ 5   เอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี  หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก  
ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไปทุกคร้ัง  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นสมควรและไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 
 

หมวด 2 
การขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
_________________ 

  ขอ้ 6  ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของ 
บริษทัต่างประเทศเพื่อน าหุน้ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ส่วนท่ี 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 
_________________ 

ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัต่างประเทศยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อส านกังาน  
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 8   ใหบ้ริษทัต่างประเทศช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
ในวนัยืน่แบบค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  

ขอ้ 9   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขอภายในสิบวนัท าการ นบัแต่วนัท่ีส านกังาน
ไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น 
  ในการพิจารณาค าขอ ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือให้บริษทัต่างประเทศ 
หรือตวัแทนของบริษทัต่างประเทศมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลา 
ท่ีส านกังานก าหนด  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศหรือตวัแทนของบริษทัต่างประเทศไม่มาช้ีแจง  
หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บริษทัต่างประเทศไม่ประสงค ์
จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 10   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามขอ้ 7 จะไดรั้บอนุญาตต่อเม่ือมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัของบริษทัต่างประเทศนั้น เป็นสมาชิกของ World Federation 
of Exchanges (WFE)  และหุ้นของบริษทัต่างประเทศดงักล่าวจดทะเบียนซ้ือขายอยูแ่ลว้ในตลาดหลกัทรัพย์
หลกัดงักล่าวในส่วนท่ีเป็นกระดานหลกั (main board)   
  (2)  หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัสามารถใหค้วามร่วมมือหรือช่วยเหลือแก่ส านกังาน  
ในการตรวจสอบการกระท าฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์องไทยได ้ 
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลนั้นเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
         (ก)  เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding 
Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU)  หรือ 
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         (ข)  มีบนัทึกความเขา้ใจในการใหค้วามช่วยเหลือกบัส านกังานในระดบัไม่นอ้ยกวา่
ความช่วยเหลือท่ีก าหนดตาม MMOU ตาม (ก)  และหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวมีอ านาจตามกฎหมายท่ี
จะสามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานไดต้ามบนัทึกความเขา้ใจนั้น 
  (3)  บริษทัต่างประเทศนั้นมีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นตวัแทนในประเทศไทย  
เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้ 
  (4)  มูลค่าของหุ้นท่ีขออนุญาตเสนอขายนั้น ยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศท่ีส านกังานจะจดัสรรใหไ้ด ้  
  (5)  เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั
หรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกัในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในประเทศไทย บริษทัต่างประเทศตอ้งแสดงไดว้า่ 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบั 
บริษทัต่างประเทศนั้น 
        (ข)  ปรากฏขอ้เทจ็จริงในขณะนั้นวา่หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
มีการใหค้วามเห็นชอบในการขายหุน้ท่ีออกใหม่ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายในประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของ 
ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือในประเทศอ่ืนใด 

ส่วนท่ี 3  
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

_________________ 

  ขอ้ 11   บริษทัต่างประเทศตอ้งจดัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประเภท 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ท่ีเสนอขายนั้น 
  มิใหน้ าประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และ 
การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ี 

  ขอ้ 12   บริษทัต่างประเทศตอ้งด าเนินการขายหุ้นใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว   
ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 13   ในการโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อหุน้ นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 80 แลว้  
บริษทัต่างประเทศจะตอ้งจดัใหเ้อกสารหรือการโฆษณานั้น มีขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียง 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 29(1) ดว้ย 
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ส่วนท่ี 4 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

_________________ 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัย ดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามค าขออนุญาตได ้ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นเขา้ลกัษณะเป็นการ
หลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดตามหมวดน้ี  
  (2)  การเสนอขายอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม หรือ 
  (4)  การเสนอขายอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให ้              
เสนอขายหุน้ ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหุน้นั้น                     
อาจท าใหก้ารพิจารณาของส านกังานเปลี่ยนแปลงไป ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหบ้ริษทัต่างประเทศ กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และใหบ้ริษทัต่างประเทศระงบัการเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อน  
จนกวา่จะไดช้ี้แจง หรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  (2)  สั่งใหบ้ริษทัต่างประเทศหยดุการเสนอขายหุน้ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ                        
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ในส่วนท่ีได้
เสนอขายหรือมีผูจ้องซ้ือแลว้ 
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หมวด 3 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัต่างประเทศ 

ท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
_________________ 

ขอ้ 16 3   ความในหมวดน้ีให้ใช้บงัคบักบับริษทัต่างประเทศท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประสงค์จะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
ของบริษทันั้นเอง 
  ขอ้ 16/1 3  การเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นใดนอกจากกรณีตามส่วนท่ี 1 ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การยื่นค าขออนุญาตและหลกัเกณฑ์การอนุญาตตามส่วนท่ี 2 และขอ้ก าหนดอ่ืนตามส่วนท่ี 3  

 

ส่วนท่ี 1 3 
การอนุญาตเป็นการทัว่ไป 

________________ 

  ขอ้ 16/2 3  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังาน หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 16/3  
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นในประเทศไทยมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือขายหรือโอนสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได ้
  (2)  หุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหลกัทรัพยต์าม (1) ท่ีให้สิทธิท่ีจะซ้ือหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นได ้
  (3)  หุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจ 
แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นไดต้ามท่ีส านกังานประกาศก าหนด ซ่ึงเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
  (4)  หุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้

  ขอ้ 16/3 3  การอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 16/2 อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 16/2 และใบแสดงสิทธิ 
ในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการควบคุมการท า
ธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศท่ีส านกังานจะจดัสรรใหไ้ด ้และ 
  (2)  บริษทัต่างประเทศสามารถเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือใบแสดงสิทธิในการ 
ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบักบับริษทัต่างประเทศนั้น 
       
2 ขอ้ 16 ขอ้ 16/1 ขอ้ 16/2 ขอ้ 16/3 เพ่ิมเติมและแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.49/2556 เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการ 

เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 15 ตลุาคม 2556 
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ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขออนุญาตและหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_________________ 

ขอ้ 17   ใหน้ าความในขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 แห่งประกาศน้ี มาใชก้บัการขออนุญาตตาม
ส่วนน้ีดว้ย โดยอนุโลม 

  ขอ้ 18   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 16 จะไดรั้บอนุญาตต่อเม่ือมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในระหวา่งเป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ไม่ปรากฏพฤติกรรมท่ีอาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั เช่น  
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญั   
หรือการเพิกเฉย ละเลย หรือจงใจไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางของส านกังาน 
ท่ีไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป เป็นตน้   
  (2)  หน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และบริษทัต่างประเทศ ยงัคงเป็นไปตาม
ลกัษณะท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 10 
  (3)  มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตนั้น ยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศท่ีส านกังาน 
จะจดัสรรใหไ้ด ้ และ 
  (4)  เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงาน               
ก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกัในการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในประเทศไทย                 
บริษทัต่างประเทศตอ้งแสดงไดว้า่การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าได ้                     
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศนั้น 
        (ข)  ปรากฏขอ้เทจ็จริงในขณะนั้นวา่หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั
มีการใหค้วามเห็นชอบในการขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายในประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของ
ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือในประเทศอ่ืนใด 
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ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดอ่ืน 

_________________ 

  ขอ้ 19   ใหน้ าความในส่วนท่ี 3 เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต และส่วนท่ี 4 อ านาจของ
ส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต ตามหมวด 2 มาใชบ้งัคบักบัการอนุญาตตามหมวดน้ีดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 20   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนดในหมวดน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามท่ีก าหนด 
ในหมวดน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตได ้ โดยส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งใดอย่างหน่ึงดว้ยก็ได ้
  (1)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะ 
ผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณา 
ไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
  (2)  ผูข้อผอ่นผนัมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน ตลอดจนมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั   
 

หมวด 4 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
ความสัมพนัธ์กบัประกาศอ่ืน 

_________________ 

  ขอ้ 21   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของหมวดน้ี 
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ส่วนท่ี 2 
ขอบเขตการใชบ้งัคบัของหมวด 4 

_________________ 

  ขอ้ 22   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวดน้ี ใหใ้ชก้บั 
การเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้โดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ดงักล่าวไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 
  (2)  การเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้หรือ
หลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บอนุญาตตามหมวด 3 
  (3)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ดงักล่าวเสนอขายพร้อม
กบัการเสนอขายหุ้นตาม (1)  
  (4)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศเพื่อใหมี้การจดทะเบียนหุน้นั้น
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงหุน้ท่ีจะเสนอขายดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  เป็นหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะอยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บอนุญาต
ตามหมวด 2  
        (ข)  มีการออกหนงัสือโดยบริษทัต่างประเทศตาม (ก) เพื่อรับทราบการเสนอขายหุน้
ของผูถื้อหุ้นดงักล่าว และรับรองวา่บริษทัต่างประเทศจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจน
ขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (5)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (6)  การเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนนอกจากหุน้โดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพย์
ดงักล่าวออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัทรัพย์
ท่ีเสนอขายนั้นเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีเคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานตามหมวด 3 
  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศกรณีอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไว้
ตามวรรคหน่ึง  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ี
ใชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

  ขอ้ 23   การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผล 
ใชบ้งัคบัแลว้ 
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  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขาย
คร้ังก่อนอีก ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

ส่วนท่ี 3 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

_________________ 

 ขอ้ 25   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 4  
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนด
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยวิธีการยืน่ใหเ้ป็นดงัน้ี  
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์จ านวนหา้ชุด  
  (2)  ขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ี
ส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์และขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 26   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ   

ส่วนท่ี 4 
แบบและขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 27   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  มีรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งล่าสุด
ท่ีบริษทัต่างประเทศจดัท าและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั 
  (3)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอ่ืนดว้ย  ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (4)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 29 และขอ้ 31  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตรา 70 และ 
มาตรา 71 ให้ระบุขอ้มูลตามมาตรา 70(1) ถึง (8) และมาตรา 71(1) ถึง (4) ดว้ย 
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  ขอ้ 28   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ให้เป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ฉพาะในประเทศไทย  แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลดงักล่าวสามารถเป็นไปตามแบบใด ๆ ท่ีมีรายละเอียดของรายการอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 
  (2)  ในกรณีท่ีการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น มีการเสนอขายในประเทศท่ีอยูใ่น 
กลุ่มอาเซียนพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์าจยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตาม (1) หรือยืน่แบบ 69-FE ทา้ยประกาศน้ีก็ได ้  
  ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบ 69-FE   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษา 
ทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าขอ้มูลในแบบดงักล่าว 

2  ขอ้ 29   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 28(1) ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติม 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจากกรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง  ดงันั้น ผูล้งทุน 
จึงตอ้งศึกษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศ
นั้นจดัตั้งขึ้น และประเทศท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

(ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบับริษทัต่างประเทศ หรือผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
เน่ืองจากมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อ 
บริษทัต่างประเทศดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี 
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 

(ง)  ขอ้จ ากดัในการซ้ือหุ้นของบริษทัต่างประเทศ ในกรณีท่ีหุ้นดงักล่าว 
ท่ีจะจดัสรรใหผู้ล้งทุนในประเทศไทย มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินคงเหลือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศท่ีส านกังานจะจดัสรรใหไ้ด ้

(จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ขอ้จ ากดัในการมอบฉนัทะในการใชสิ้ทธิออกเสียง  
ขอ้จ ากดัท่ีจะไม่ไดรั้บใบหุน้เน่ืองจากหุ้นของบริษทัต่างประเทศอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ เป็นตน้ 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัต่างประเทศในประเทศไทย  โดยระบุอ านาจหนา้ท่ีของตวัแทนดงักล่าวอยา่งชดัเจน 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของเลขานุการบริษทั 
       
2 ขอ้ 29 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.18/2556 เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทั
ต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี  22 มีนาคม 2556 



 13  
 

 
  (4)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน เก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน  
งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 
และการใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

(5)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้เพื่อน าไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ บริษทัต่างประเทศผา่นการพิจารณา
เบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการรับหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ 

  ขอ้ 30   งบการเงินของบริษทัต่างประเทศท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล                    
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี   
  (1)  มาตรฐานการบญัชีไทย  
  (2)  International Financial Reporting Standards (IFRS)  
  (3)  มาตรฐานการบญัชีท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั หรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกัยอมรับ
หรือก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลใน                   
งบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไวด้ว้ย หรือ 
  (4)  มาตรฐานการบญัชีอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 

  ขอ้ 31   ก่อนส้ินสุดการเสนอขายหลกัทรัพย ์หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้ปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่บุคคลใด
เป็นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตดัสินใจลงทุน 
ในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวเพิ่มเติม
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  
  ในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนั้น 

ส่วนท่ี 5 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 32   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในประกาศน้ีได ้หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์สดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีขอผ่อนผนัดงักล่าว ตอ้งมิใช่ขอ้มูลท่ีก าหนดตาม
มาตรา 69(1) ถึง (10) มาตรา 70(1) ถึง (8) หรือมาตรา 71(1) ถึง (4) และรายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั   
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  ขอ้ 33   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ่มเติม 
  (2)  แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระในการท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 

ส่วนท่ี 6 
การรับรองขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 34   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีการลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล อยา่งนอ้ยโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพย ์ตอ้งลงลายมือช่ือ
โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ตอ้งลงลายมือช่ือโดย 
   (ก)  ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้น  และในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพย์
เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
   (ข)  ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของบริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น  
พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
  ในกรณีท่ีการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงมีท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจ 
ลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทัดว้ย (ถา้มี)   
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  ขอ้ 35   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 34 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ เกิดจากการท่ีบุคคล
ดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือ
ทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 36 

ส่วนท่ี 7 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

  ขอ้ 36   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลครบถว้นแลว้ ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ระยะเวลา 
ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดหลงั  ทั้งน้ี ก าหนดเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกวา่ส่ีสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีครบถว้น 
  (1)  สิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีครบถว้น 
  (2)  วนัท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดแ้ก่ 
จ านวนและราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  ระยะเวลาการเสนอขาย  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง                        
การจดัจ าหน่าย การจดัสรร และขอ้มูลอ่ืนในท านองเดียวกนั  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
ดงักล่าว ครบถว้นในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลซ่ึงมีรายการขอ้มูลในส่วนอ่ืนครบถว้น จนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
  (3)  วนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
ในต่างประเทศ ส าหรับกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนันั้นพร้อมกนัในประเทศอ่ืนดว้ย   
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หมวด 5 
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศ 
_________________ 

ส่วนท่ี 1  
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหนา้ท่ี 

_________________ 

  ขอ้ 37   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 มีหนา้ท่ีเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัตามหมวดน้ี 
 

ส่วนท่ี 2 
วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

_________________ 

  ขอ้ 38   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 เร่ิมมีหนา้ท่ี
เปิดเผยขอ้มูลตามส่วนน้ีเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ตามหมวด 4 มีผลใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 39   ใหบ้ริษทัต่างประเทศส้ินสุดหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง                                    
เม่ือบริษทัต่างประเทศไม่มีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกต่อไป 

  ขอ้ 40   ใหบ้ริษทัต่างประเทศแจง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองส้ินสุดลง 
ตามขอ้ 39 ต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่งขอ้มูลตามขอ้ 45 
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ส่วนท่ี 3 
ประเภทและรายละเอียดขอ้มูล 

_________________ 

2 ขอ้ 41   ใหบ้ริษทัต่างประเทศจดัท าและส่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อส านกังาน 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัต่างประเทศ 
มีหนา้ท่ีจดัท าและเปิดเผยต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั  
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการจดัท าและ
เปิดเผยรายงานประจ าปีหรือรายงานอ่ืนใดท่ีมีขอ้มูลในท านองเดียวกบัรายงานประจ าปี ใหใ้ชร้ายงาน
ประจ าปีหรือรายงานดงักล่าวเป็นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
  
  2 ขอ้ 42   ขอ้มูลท่ีส่งต่อส านกังานตามขอ้ 41 ตอ้งไม่เป็นเท็จหรือท าใหส้ าคญัผิด  
และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
 
  2 ขอ้ 43   ในกรณีท่ีขอ้มูลตามขอ้ 41 เป็นงบการเงิน งบการเงินดงักล่าวตอ้งจดัท า 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีตามขอ้ 30 

ส่วนท่ี 4 
วิธีการ และระยะเวลาส่งขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 44   การส่งขอ้มูลตามขอ้ 41 ใหอ้ยูใ่นรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์โดยส่งผา่นระบบ 
การรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

  ขอ้ 45   ใหบ้ริษทัต่างประเทศส่งขอ้มูลท่ีก าหนดในขอ้ 41 ตามระยะเวลาเดียวกบัท่ีบริษทั
มีหนา้ท่ีส่งต่อตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

 

             
2 ขอ้ 41  ขอ้ 42  และขอ้ 43  แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.18/2556 เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัตา่งประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ 2)   
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 
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หมวด 6 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของ 

บริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย 
_________________ 

ส่วนท่ี 1  
บทนิยามเพิ่มเติม 

_________________ 

  ขอ้ 46   ในหมวดน้ี 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั แลว้แต่กรณี ก าหนดให้อยูใ่นความหมายของค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ดว้ย 
  “บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตาม (1) (2) และ (3) 
ของบทนิยามค าวา่ “บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง”  ตามมาตรา 89/1  

ส่วนท่ี 2 
การมีหนา้ท่ีตามกฎหมายของประเทศ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

_________________ 

  ขอ้ 47   บริษทัต่างประเทศหรือบุคคลใดท่ีกระท าการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี   
ใหมี้หนา้ท่ีตามกฎหมายของประเทศซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
  (1)  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามมาตรา 89/12  
  (2)  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ตามมาตรา 89/14 
  (3)  การท าธุรกรรมท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทัตามมาตรา 89/29 
  (4)  การกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการชกัชวนใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศมอบฉนัทะ
ในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 89/31 
  (5)  การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการตามมาตรา 246 
  (6)  การกระท าท่ีเป็นการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
  (7)  การกระท าของบริษทัต่างประเทศท่ีน่าจะมีผลต่อการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ของบริษทัดงักล่าวตามมาตรา 250/1 
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หมวด 7 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_________________ 

  ขอ้ 48   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทตลาดทุนไทยโดยเปิดให้
บริษทัต่างประเทศสามารถออกและเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนในประเทศและน าหุ้นดงักล่าวเขา้ 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่ม 
ความหลากหลายของสินคา้ในตลาดทุนอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนไทยใหพ้ร้อมรับ 
กบักระแสการแข่งขนัตลาดทุนโลก  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี



 

สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั ประกาศ 

 ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

1 4 พ.ย. 2552 ท่ี ทจ. 99/2552 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ธ.ค. 52 เป็นตน้ไป) 

2 22 มี.ค. 2556 ท่ี ทจ. 18/2556 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2 ) 

 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 99/2552 ดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 29 ขอ้ 41  ขอ้ 42  
และ ขอ้ 43 
2. ยกเลิก แบบ 69-FE ท่ีแนบทา้ย 
ประกาศ ท่ี ทจ.99/2552  และ 
ใหใ้ชแ้บบ 69-FE ท่ีแนบทา้ย 
ประกาศท่ี ทจ.18/2556 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 เม.ย. 56 เป็นตน้ไป) 

3 15 ต.ค. 2556 ท่ี ทจ. 49/2556 ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3 ) 

 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 99/2552 ดงัน้ี 
1. ยกเลิกส่วนท่ี 1 ขอ้ 16 ในหมวด 3  
2. เพิ่มขอ้ 16  และขอ้ 16/1 ในหมวด 3 
3. เพิ่มส่วนท่ี 1 ขอ้ 16/2  และขอ้ 16/3  
ในหมวด 3 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ธ.ค. 56 เป็นตน้ไป) 

 


	สารบัญเชิงอรรถ

