ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 24/2552
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
ความสัมพันธ์กบั ประกาศอื่น
_________________
ข้อ 1 ผูท้ ี่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตาม
ประกาศนี้ มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
เพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 2
บทนิยาม
_________________
ข้อ 2 ในประกาศนี้
(1) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
การออกด้วยวัตถุประสงค์ใด
(ก) หุน้
(ข) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(ค) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(2) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุน้
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(3) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
(4) “บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ภายหลังหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หุน้ ของ
บริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยูแ่ ล้ว และในกรณี ที่บริ ษทั ต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ต่างประเทศระบุวา่ เป็ น
ตลาดหลักทรัพย์หลัก
ส่วนที่ 3
กรณีที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 3 2 ให้บริ ษทั ต่างประเทศได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจากัด
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูถ้ ือหุน้ ที่อยูใ่ นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ในประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อขายหรื อโอนสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้
(3) การเสนอขายหุ ้นที่ออกเพื่อรองรั บหลักทรั พย์ตาม (2) ที่ให้สิทธิ ที่จะซื้ อหรื อ
แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้
(4) การเสนอขายหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุน้
(5) การเสนอขายหุ้นที่ออกเพื่อรองรั บใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
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ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ กจ. 11/2556 เรื่ อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 ธันวาคม 2556
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ข้อ 4 การพิจารณาลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 3
ให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของ
ตลาดหลักทรัพย์หลักเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ในประเทศ
ที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลักด้วย และหลักเกณฑ์น้ นั ไม่มีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุนก่อนการเสนอขาย
(2) ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ แล้วแต่กรณี เป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หากไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ในประเทศ
ที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักทรัพย์หลัก
ส่วนที่ 4
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
_________________
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 3 รายงานผลการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยต่อสานักงานภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วันที่เสนอขายหลักทรัพย์
(2) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(3) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศไทยทั้งหมด และจานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้
ทั้งหมด
(4) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อราคาและอัตราการใช้สิทธิ หากเป็ นการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(5) ลักษณะของผูซ้ ้ือหลักทรัพย์ที่เป็ นบุคคลในวงจากัดตามข้อ 4(1)
(6) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้ ายงานผลการขาย
ข้อ 6 ให้บริ ษทั ต่างประเทศรายงานผลการขายหุน้ รองรับการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์
แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดตามข้อ 5 โดยอนุโลม ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตาม
หลักทรัพย์แปลงสภาพ ในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพ อาจใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพในลักษณะ
ต่อเนื่องได้ต้ งั แต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าวยืน่ รายงานตามวรรคหนึ่ง
ต่อสานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

4

ส่วนที่ 5
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
_________________
ข้อ 7 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 นการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนให้แก่บริ ษทั ต่างประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ภายหลังที่หุน้
ของบริ ษทั ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อันเป็ น
การอานวยความสะดวกในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศยิง่ ขึ้น โดยการยกเว้นดังกล่าว
ไม่กระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ที่ผูล้ งทุนใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน เนื่องจากข้อมูล
เหล่านั้นมีการเปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยูแ่ ล้ว อีกทั้งการยกเว้นนั้น
จากัดไว้เฉพาะกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนและอยูใ่ นฐานะที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ต่างประเทศได้โดยง่าย การยกเว้นนั้น
จึงมิได้มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

สารบัญเชิ งอรรถ
ลาดับ
1

2

ประกาศ
ประกาศ
ชื่อเรื่ อง
ณ วันที่
4 พ.ย. 2552 ที่ กจ. 24/2552 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ

เนื้อหา

27 พ.ย. 2552 ที่ กจ. 11/2556 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย แก้ไขข้อ 3 ของประกาศ
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
กจ. 24/2552

สถานะ
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
1 ธ.ค. 52 เป็ นต้นไป)
ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
16 ธ.ค. 56 เป็ นต้นไป)

