ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 99/2552
เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
_________________
ส่วนที่ 1
ขอบเขตการใช้
_________________
ข้อ 1 ในกรณี ที่ประกาศนี้ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องใดไว้เป็ นการเฉพาะ
ให้ผทู ้ ี่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศนี้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศซึ่งเป็ นที่ต้ งั
ของตลาดหลักทรัพย์หลักในต่างประเทศที่กาหนดสาหรับเรื่ องนั้น
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ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ต่อผูล้ งทุนในประเทศไทย
(ก) การเสนอขายหุน้ เพื่อการจดทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่วา่ การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาโดย
บริ ษทั ต่างประเทศนั้นหรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ิตามหมวด 2 และหมวด 4
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนในประเทศไทย ของบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เฉพาะหลักทรัพย์ประเภทหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด โดยให้ปฏิบตั ิตาม
หมวด 3 และหมวด 4
(2) การเปิ ดเผยเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
ตามมาตรา 56 ทั้งนี้ ตามหมวด 5
(3) การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 47
(4) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 47
ส่วนที่ 2
บทนิยาม
_________________
ข้อ 3 เว้นแต่ในประกาศนี้จะกาหนดไว้โดยเฉพาะเป็ นประการอื่น
(1) “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) “หน่วยงานกากับดูแลหลัก” (Home Regulator) หมายความว่า หน่วยงานกากับ
ดูแลตลาดทุนของประเทศที่หุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศ มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศนั้นอยูแ่ ล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
มากกว่าหนึ่งประเทศ ให้หมายถึง หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์หลัก
(3) “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่หุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยูแ่ ล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการ
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ต่างประเทศ
ระบุวา่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก
(4) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
การออกด้วยวัตถุประสงค์ใด
(ก) หุน้
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(ค) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
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(5) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
(6) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรื อประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_________________
ข้อ 4 ภาษาที่ใช้สาหรับเอกสารหลักฐานที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้เป็ น
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เอกสารเปิ ดเผยข้อมูลที่บริ ษทั ต่างประเทศยืน่ ต่อหน่วยงานกากับดูแลหลัก
หรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก จัดทาเป็ นภาษาอังกฤษอยูแ่ ล้ว ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่ตามประกาศนี้
สามารถยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษนั้นต่อสานักงานได้
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่ตามประกาศนี้ ยืน่ ข้อมูลหรื อ
เอกสารที่จดั ทาเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากข้อมูลหรื อเอกสารดังกล่าว แปลมาจากข้อมูล
หรื อเอกสารที่เป็ นภาษาอื่น ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง
ตรงตามสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(ข) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ตอ้ งรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้น
เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อ 5 เอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใดในครั้งแรก
ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ นสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน

หมวด 2
การขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
_________________
ข้อ 6 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ของ
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อนาหุน้ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 1
การยืน่ คาขออนุญาต
_________________
ข้อ 7 ให้บริ ษทั ต่างประเทศยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสานักงาน
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ตามแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 8 ให้บริ ษทั ต่างประเทศชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ในวันยืน่ แบบคาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการกาหนดค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ข้อ 9 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอภายในสิ บวันทาการ นับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ในการพิจารณาคาขอ ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้บริ ษทั ต่างประเทศ
หรื อตัวแทนของบริ ษทั ต่างประเทศมาชี้แจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่สานักงานกาหนด ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศหรื อตัวแทนของบริ ษทั ต่างประเทศไม่มาชี้แจง
หรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าบริ ษทั ต่างประเทศไม่ประสงค์
จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่น้ นั อีกต่อไป
ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 10 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามข้อ 7 จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หลักของบริ ษทั ต่างประเทศนั้น เป็ นสมาชิกของ World Federation
of Exchanges (WFE) และหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าวจดทะเบียนซื้อขายอยูแ่ ล้วในตลาดหลักทรัพย์
หลักดังกล่าวในส่วนที่เป็ นกระดานหลัก (main board)
(2) หน่วยงานกากับดูแลหลักสามารถให้ความร่ วมมือหรื อช่วยเหลือแก่สานักงาน
ในการตรวจสอบการกระทาฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยได้
โดยหน่วยงานกากับดูแลนั้นเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) โดยเป็ นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding
Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMOU) หรื อ
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(ข) มีบนั ทึกความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกับสานักงานในระดับไม่นอ้ ยกว่า
ความช่วยเหลือที่กาหนดตาม MMOU ตาม (ก) และหน่วยงานกากับดูแลดังกล่าวมีอานาจตามกฎหมายที่
จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานได้ตามบันทึกความเข้าใจนั้น
(3) บริ ษทั ต่างประเทศนั้นมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทย
เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศได้ และแสดงได้วา่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
(4) มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายนั้น ยังอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศที่สานักงานจะจัดสรรให้ได้
(5) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลหลัก
หรื อตลาดหลักทรัพย์หลักในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในประเทศไทย บริ ษทั ต่างประเทศต้องแสดงได้วา่
การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับ
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริ งในขณะนั้นว่าหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก
มีการให้ความเห็นชอบในการขายหุน้ ที่ออกใหม่ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อในประเทศอื่นใด
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 11 บริ ษทั ต่างประเทศต้องจัดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประเภท
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้ ที่เสนอขายนั้น
มิให้นาประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจาหน่าย และ
การจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ มาใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหมวดนี้
ข้อ 12 บริ ษทั ต่างประเทศต้องดาเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่
วันที่สานักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 13 ในการโฆษณาชี้ชวนให้ซ้ือหุน้ นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 80 แล้ว
บริ ษทั ต่างประเทศจะต้องจัดให้เอกสารหรื อการโฆษณานั้น มีขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยง
ตามที่กาหนดในข้อ 29(1) ด้วย
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ส่วนที่ 4
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการอนุญาต
_________________
ข้อ 14 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัย ดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคาขออนุญาตได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามที่กาหนดในหมวดนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั เข้าลักษณะเป็ นการ
หลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกาหนดตามหมวดนี้
(2) การเสนอขายอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม หรื อ
(4) การเสนอขายอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ซึ่งหากข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ นั้น
อาจทาให้การพิจารณาของสานักงานเปลี่ยนแปลงไป ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้บริ ษทั ต่างประเทศ กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้บริ ษทั ต่างประเทศระงับการเสนอขายหุ ้นที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะได้ช้ ีแจง หรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
(2) สั่งให้บริ ษทั ต่างประเทศหยุดการเสนอขายหุน้ ในส่วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ และให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ ในส่วนที่ได้
เสนอขายหรื อมีผจู ้ องซื้อแล้ว
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หมวด 3
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
_________________
ข้อ 16 3 ความในหมวดนี้ ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศที่ มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ของบริ ษทั นั้นเอง
ข้อ 16/1 3 การเสนอขายหลักทรัพย์อื่นใดนอกจากกรณี ตามส่ วนที่ 1 ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การยื่นคาขออนุญาตและหลักเกณฑ์การอนุญาตตามส่ วนที่ 2 และข้อกาหนดอื่นตามส่ วนที่ 3
ส่วนที่ 1 3
การอนุญาตเป็ นการทัว่ ไป
________________
ข้อ 16/2 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
จากสานักงาน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 16/3
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูถ้ ือหุ้นที่อยูใ่ นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นในประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้อหุ ้นเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อขายหรื อโอนสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ เพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้
(2) หุ ้นที่ ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์ตาม (1) ที่ให้สิทธิ ท่ีจะซื้ อหรื อแปลงสภาพเป็ นหุ ้นได้
(3) หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจ
แปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุ้นได้ตามที่สานักงานประกาศกาหนด ซึ่งเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(4) หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ข้อ 16/3 3 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 16/2 อยูภ่ ายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ ึ งได้รั บอนุญาตตามข้อ 16/2 และใบแสดงสิ ทธิ
ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ยังอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการควบคุมการทา
ธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศที่สานักงานจะจัดสรรให้ได้ และ
(2) บริ ษทั ต่างประเทศสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรื อใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
2

ข้อ 16 ข้อ 16/1 ข้อ 16/2 ข้อ 16/3 เพิ่มเติมและแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.49/2556 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556
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ส่วนที่ 2
การยืน่ คาขออนุญาตและหลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 17 ให้นาความในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 แห่งประกาศนี้ มาใช้กบั การขออนุญาตตาม
ส่ วนนี้ดว้ ย โดยอนุโลม
ข้อ 18 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 16 จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) ในระหว่างเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่ปรากฏพฤติกรรมที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น
การฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในสาระสาคัญ
หรื อการเพิกเฉย ละเลย หรื อจงใจไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางของสานักงาน
ที่ได้เผยแพร่ ให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป เป็ นต้น
(2) หน่วยงานกากับดูแลหลัก ตลาดหลักทรัพย์หลัก และบริ ษทั ต่างประเทศ ยังคงเป็ นไปตาม
ลักษณะที่จะได้รับอนุญาตตามข้อ 10
(3) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้น ยังอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดสาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศที่สานักงาน
จะจัดสรรให้ได้ และ
(4) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
กากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลักในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย
บริ ษทั ต่างประเทศต้องแสดงได้วา่ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริ งในขณะนั้นว่าหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก
มีการให้ความเห็นชอบในการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อในประเทศอื่นใด
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ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดอื่น
_________________
ข้อ 19 ให้นาความในส่วนที่ 3 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต และส่วนที่ 4 อานาจของ
สานักงานเกี่ยวกับการอนุญาต ตามหมวด 2 มาใช้บงั คับกับการอนุญาตตามหมวดนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
ข้อ 20 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดในหมวดนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามที่กาหนด
ในหมวดนี้มาใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยสานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิหรื องดเว้นการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยก็ได้
(1) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะ
ผ่อนผันให้ ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนของผูข้ ออนุญาตในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณา
ได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั
(2) ผูข้ อผ่อนผันมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ตลอดจนมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
หมวด 4
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ส่วนที่ 1
ความสัมพันธ์กบั ประกาศอื่น
_________________
ข้อ 21 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของหมวดนี้
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ส่วนที่ 2
ขอบเขตการใช้บงั คับของหมวด 4
_________________
ข้อ 22 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวดนี้ ให้ใช้กบั
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ โดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ดังกล่าวได้รับอนุญาตตามหมวด 2
(2) การเสนอขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์ประเภทอื่นโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ หรื อ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้รับอนุญาตตามหมวด 3
(3) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ดังกล่าวเสนอขายพร้อม
กับการเสนอขายหุ้นตาม (1)
(4) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อให้มีการจดทะเบียนหุน้ นั้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหุน้ ที่จะเสนอขายดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะอยูใ่ นข่ายที่จะได้รับอนุญาต
ตามหมวด 2
(ข) มีการออกหนังสื อโดยบริ ษทั ต่างประเทศตาม (ก) เพื่อรับทราบการเสนอขายหุน้
ของผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว และรับรองว่าบริ ษทั ต่างประเทศจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจน
ข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากหุน้ โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์
ดังกล่าวออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักทรัพย์
ที่เสนอขายนั้นเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่เคยได้รับอนุญาตจากสานักงานตามหมวด 3
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศกรณี อื่นใดนอกจากที่กาหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่
ใช้บงั คับกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ซ่ ึงออกโดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ข้อ 23 การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผล
ใช้บงั คับแล้ว
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ข้อ 24 ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลสิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย
ครั้งก่อนอีก ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับใหม่ต่อสานักงาน
ส่วนที่ 3
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ 25 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในส่วนที่ 4
และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน โดยวิธีการยืน่ ให้เป็ นดังนี้
(1) แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ จานวนห้าชุด
(2) ข้อมูลในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่
สานักงานกาหนด
ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 26 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ส่วนที่ 4
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
_________________
ข้อ 27 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
(2) มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด
ที่บริ ษทั ต่างประเทศจัดทาและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก
(3) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอื่นด้วย ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่าที่เปิ ดเผยในประเทศอื่น
(4) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กาหนด
ในข้อ 29 และข้อ 31 ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 70 และ
มาตรา 71 ให้ระบุขอ้ มูลตามมาตรา 70(1) ถึง (8) และมาตรา 71(1) ถึง (4) ด้วย
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ข้อ 28 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ให้เป็ นไปตามแบบดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์เฉพาะในประเทศไทย แบบแสดงรายการ
ข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็ นไปตามแบบใด ๆ ที่มีรายละเอียดของรายการอย่างน้อยตามที่กาหนดในหมวดนี้
(2) ในกรณี ที่การเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั มีการเสนอขายในประเทศที่อยูใ่ น
กลุ่มอาเซียนพร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์อาจยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลตาม (1) หรื อยืน่ แบบ 69-FE ท้ายประกาศนี้ก็ได้
ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบ 69-FE ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มีที่ปรึ กษา
ทางการเงินที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาข้อมูลในแบบดังกล่าว
2

ข้อ 29 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามข้อ 28(1) ต้องมีขอ้ มูลเพิม่ เติม
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณีที่ผลู ้ งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง ดังนั้น ผูล้ งทุน
จึงต้องศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศ
นั้นจัดตั้งขึ้น และประเทศที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของ
แบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
เนื่องจากมิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ
บริ ษทั ต่างประเทศด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ข้อจากัดในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ต่างประเทศ ในกรณี ที่หุ้นดังกล่าว
ที่จะจัดสรรให้ผลู ้ งทุนในประเทศไทย มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินคงเหลือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ย วข้องกับเงินตราต่างประเทศที่สานักงานจะจัดสรรให้ได้
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ข้อจากัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสี ยง
ข้อจากัดที่จะไม่ได้รับใบหุน้ เนื่องจากหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ เป็ นต้น
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอานาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าวอย่างชัดเจน
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของเลขานุการบริ ษทั
2

ข้อ 29 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.18/2556 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั
ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556
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(4) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวน
งบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้
และการให้ขอ้ มูลอื่นหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(5) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ เพื่อนาไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ต้องมีขอ้ ความระบุไว้อย่างชัดเจนว่า บริ ษทั ต่างประเทศผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
ข้อ 30 งบการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
(1) มาตรฐานการบัญชีไทย
(2) International Financial Reporting Standards (IFRS)
(3) มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยงานกากับดูแลหลัก หรื อตลาดหลักทรัพย์หลักยอมรับ
หรื อกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ได้จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconciled IFRS) ไว้ดว้ ย หรื อ
(4) มาตรฐานการบัญชีอื่นที่สานักงานยอมรับ
ข้อ 31 ก่อนสิ้ นสุ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนให้แก่บุคคลใด
เป็ นการเฉพาะราย เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรื อการตัดสิ นใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวเพิ่มเติม
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บงั คับ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลนั้น
ส่วนที่ 5
อานาจของสานักงานเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
_________________
ข้อ 32 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ได้ หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์แสดงได้วา่ มีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอผ่อนผันดังกล่าว ต้องมิใช่ขอ้ มูลที่กาหนดตาม
มาตรา 69(1) ถึง (10) มาตรา 70(1) ถึง (8) หรื อมาตรา 71(1) ถึง (4) และรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ

14
ข้อ 33 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนเพิ่มเติม
(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(3) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระในการทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสานักงานอีกต่อไป
ส่วนที่ 6
การรับรองข้อมูล
_________________
ข้อ 34 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล อย่างน้อยโดยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ ต้องลงลายมือชื่อ
โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์น้ นั พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ต้องลงลายมือชื่อโดย
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่เป็ นผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั และในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(ข) ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์น้ นั
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริ ษทั ด้วย (ถ้ามี)
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ข้อ 35 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคลตามที่
กาหนดในข้อ 34 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคล
ดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทางร่ างกายหรื อ
ทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 36
ส่วนที่ 7
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 36 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดหลัง ทั้งนี้ กาหนดเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าสี่ สิบห้าวัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ครบถ้วน
(1) สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ครบถ้วน
(2) วันที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ระบุขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ซ่ ึงได้แก่
จานวนและราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง
การจัดจาหน่าย การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทานองเดียวกัน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าว ครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอื่นครบถ้วน จนถึงวันที่ยนื่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั
(3) วันที่ครบกาหนดเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
ในต่างประเทศ สาหรับกรณี ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เดียวกันนั้นพร้อมกันในประเทศอื่นด้วย
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หมวด 5
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศ
_________________
ส่วนที่ 1
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหน้าที่
_________________
ข้อ 37 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 มีหน้าที่เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามหมวดนี้
ส่วนที่ 2
วันเริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
_________________
ข้อ 38 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 และหมวด 3 เริ่ มมีหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูลตามส่ วนนี้ เมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ตามหมวด 4 มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 39 ให้บริ ษทั ต่างประเทศสิ้ นสุดหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เมื่อบริ ษทั ต่างประเทศไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกต่อไป
ข้อ 40 ให้บริ ษทั ต่างประเทศแจ้งเหตุที่ทาให้หน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องสิ้ นสุ ดลง
ตามข้อ 39 ต่อสานักงานก่อนถึงกาหนดเวลาส่ งข้อมูลตามข้อ 45
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ส่วนที่ 3
ประเภทและรายละเอียดข้อมูล
_________________
2

ข้อ 41 ให้บริ ษทั ต่างประเทศจัดทาและส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อสานักงาน
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานเช่นเดียวกับที่บริ ษทั ต่างประเทศ
มีหน้าที่จดั ทาและเปิ ดเผยต่อหน่วยงานกากับดูแลหลักหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการจัดทาและ
เปิ ดเผยรายงานประจาปี หรื อรายงานอื่นใดที่มีขอ้ มูลในทานองเดียวกับรายงานประจาปี ให้ใช้รายงาน
ประจาปี หรื อรายงานดังกล่าวเป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
2

ข้อ 42 ข้อมูลที่ส่งต่อสานักงานตามข้อ 41 ต้องไม่เป็ นเท็จหรื อทาให้สาคัญผิด
และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
2

ข้อ 43 ในกรณีที่ขอ้ มูลตามข้อ 41 เป็ นงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวต้องจัดทา
และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามข้อ 30
ส่วนที่ 4
วิธีการ และระยะเวลาส่งข้อมูล
_________________
ข้อ 44 การส่งข้อมูลตามข้อ 41 ให้อยูใ่ นรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งผ่านระบบ
การรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ 45 ให้บริ ษทั ต่างประเทศส่งข้อมูลที่กาหนดในข้อ 41 ตามระยะเวลาเดียวกับที่บริ ษทั
มีหน้าที่ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์หลัก

2

ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.18/2556 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556
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หมวด 6
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของ
บริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ในประเทศไทย
_________________
ส่วนที่ 1
บทนิยามเพิ่มเติม
_________________
ข้อ 46 ในหมวดนี้
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์หลัก
หรื อหน่วยงานกากับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี กาหนดให้อยูใ่ นความหมายของคาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ด้วย
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม (1) (2) และ (3)
ของบทนิยามคาว่า “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ตามมาตรา 89/1
ส่วนที่ 2
การมีหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศ
ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก
_________________
ข้อ 47 บริ ษทั ต่างประเทศหรื อบุคคลใดที่กระทาการซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ให้มีหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก
(1) การทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12
(2) การรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 89/14
(3) การทาธุรกรรมที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ตามมาตรา 89/29
(4) การกระทาการใด ๆ ที่เป็ นการชักชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศมอบฉันทะ
ในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนตามมาตรา 89/31
(5) การรายงานการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการตามมาตรา 246
(6) การกระทาที่เป็ นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการตามมาตรา 247
(7) การกระทาของบริ ษทั ต่างประเทศที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ดังกล่าวตามมาตรา 250/1
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หมวด 7
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
_________________
ข้อ 48 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็ นการเพิ่มบทบาทตลาดทุนไทยโดยเปิ ดให้
บริ ษทั ต่างประเทศสามารถออกและเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนในประเทศและนาหุ้นดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ความหลากหลายของสิ นค้าในตลาดทุนอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้พร้อมรับ
กับกระแสการแข่งขันตลาดทุนโลก จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

สารบัญเชิ งอรรถ
ลาดับ

1

2

3

ประกาศ
ณ วันที่

ประกาศ

ชื่อเรื่ อง

เนื้อหา

4 พ.ย. 2552 ที่ ทจ. 99/2552 ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 มี.ค. 2556 ที่ ทจ. 18/2556 ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย แก้ไขประกาศ ทจ. 99/2552 ดังนี้
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
1. แก้ไขข้อ 29 ข้อ 41 ข้อ 42
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2 )
และ ข้อ 43
2. ยกเลิก แบบ 69-FE ที่แนบท้าย
ประกาศ ที่ ทจ.99/2552 และ
ให้ใช้แบบ 69-FE ที่แนบท้าย
ประกาศที่ ทจ.18/2556
15 ต.ค. 2556 ที่ ทจ. 49/2556 ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย แก้ไขประกาศ ทจ. 99/2552 ดังนี้
บริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
1. ยกเลิกส่วนที่ 1 ข้อ 16 ในหมวด 3
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3 )
2. เพิ่มข้อ 16 และข้อ 16/1 ในหมวด 3
3. เพิ่มส่วนที่ 1 ข้อ 16/2 และข้อ 16/3
ในหมวด 3

สถานะ

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ธ.ค. 52 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 เม.ย. 56 เป็ นต้นไป)

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ธ.ค. 56 เป็ นต้นไป)

