
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 24/2552 

เร่ือง  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 

__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551            
และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 
ความสัมพนัธ์กบัประกาศอ่ืน 

_________________ 

  ขอ้ 1   ผูท่ี้ไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ประกาศน้ี มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ                        
เพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่วนท่ี 2 
บทนิยาม 

_________________ 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หลกัทรัพยต์ามประเภทดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะเป็น 
การออกดว้ยวตัถุประสงคใ์ด   
        (ก)  หุน้ 
        (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
        (ค)  หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (2)  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
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  (3)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
  (4)  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตจาก          
ส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ภายหลงัหุ้นของบริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียน           
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (5)  “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั”  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีหุน้ของ           
บริษทัต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขายอยูแ่ลว้  และในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีการจดทะเบียนซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยม์ากกวา่หน่ึงแห่ง ใหห้มายถึง ตลาดหลกัทรัพยท่ี์บริษทัต่างประเทศระบุวา่เป็น 
ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

ส่วนท่ี 3 
กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________ 

  ขอ้ 3 2  ใหบ้ริษทัต่างประเทศไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่บุคคลในวงจ ากดั 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เพื่อให้ผูถื้อหุน้ในประเทศไทยมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือขายหรือโอนสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได ้
  (3)  การเสนอขายหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหลกัทรัพยต์าม (2) ท่ีให้สิทธิท่ีจะซ้ือหรือ 
แปลงสภาพเป็นหุน้ได ้
  (4)  การเสนอขายหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้น 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  (5)  การเสนอขายหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้

         
2
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  กจ. 11/2556  เร่ือง การยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 
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  ขอ้ 4   การพิจารณาลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 3  
ใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของ 
ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัเป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา หากมีการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นในประเทศ                       
ท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกัดว้ย และหลกัเกณฑน์ั้นไม่มีขอ้ก าหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อ                          
ผูล้งทุนก่อนการเสนอขาย   
  (2)  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
ตราสารหน้ี  แลว้แต่กรณี เป็นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา  หากไม่มีการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นในประเทศ          
ท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

ส่วนท่ี 4 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพย ์

_________________ 

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 3 รายงานผลการขายหลกัทรัพยใ์นประเทศไทยต่อส านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วนัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
  (2)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (3)  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในประเทศไทยทั้งหมด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายได ้
ทั้งหมด 
  (4)  ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หากเป็นการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (5)  ลกัษณะของผูซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์เป็นบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 4(1) 
  (6)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 

  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัต่างประเทศรายงานผลการขายหุน้รองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย ์          
แปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ้ 5 โดยอนุโลม ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตาม
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ในแต่ละคร้ัง 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ อาจใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในลกัษณะ
ต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าวยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง          
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
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ส่วนท่ี 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_________________ 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนให้แก่บริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายหลงัท่ีหุน้         
ของบริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อนัเป็น              
การอ านวยความสะดวกในการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศยิง่ขึ้น โดยการยกเวน้ดงักล่าว            
ไม่กระทบต่อการเขา้ถึงขอ้มูลส าคญัของบริษทัท่ีผูล้งทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากขอ้มูล
เหล่านั้นมีการเปิดเผยเป็นการทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยูแ่ลว้  อีกทั้งการยกเวน้นั้น            
จ ากดัไวเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดั  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการลงทุนและอยูใ่นฐานะท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัต่างประเทศไดโ้ดยง่าย  การยกเวน้นั้น                     
จึงมิไดมี้ผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 

 



สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั ประกาศ 
 ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

1 4 พ.ย. 2552 ท่ี กจ. 24/2552 การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ธ.ค. 52 เป็นตน้ไป) 

2 27 พ.ย. 2552 ท่ี กจ. 11/2556 การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) 
 

แกไ้ขขอ้ 3 ของประกาศ  
กจ. 24/2552   

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
16 ธ.ค. 56 เป็นตน้ไป) 

 

 


	สารบัญเชิงอรรถ

