
  
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 2/2558 
เร่ือง  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 

หุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงเป็นการเสนอขาย 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 64 วรรคหน่ึง (2) และ (3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558    
เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
   ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “บริษทัยอ่ย” และ  
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
   “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
   “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
   “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
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ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือ
บุคคลใด ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 
   ผูท่ี้ไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม 
วรรคหน่ึง มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการนั้น 

หมวด 1 
กรณีท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
_________________ 

  ขอ้ 5   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน
ตามหมวดน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายหุน้ตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นเป็นการทัว่ไป 
(2)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุน้ประสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัหุน้ท่ีจะเสนอขาย 

หรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายหุน้ตอ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
เท่านั้น 

ขอ้ 6   การเสนอขายหุน้ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
   (1)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินหา้สิบราย 
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
   (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีมีมูลค่ารวมกนัไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบระยะเวลา 
สิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าวใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์
   (3)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
   (4)  การเสนอขายหุ้นท่ีทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหุ้นนั้นและ 
ไม่มีลกัษณะเป็นการเสนอขายโดยทัว่ไป 

ขอ้ 7   การนบัจ านวนผูล้งทุนหรือการค านวณมูลค่าการเสนอขายตามขอ้ 6 ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การนบัจ านวนผูล้งทุนในหุน้ตามขอ้ 6(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ 
ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3)  
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   (2)  การค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 6(2) ไม่ให้นบัรวมส่วนท่ีจะเสนอขาย
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3) และท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ 6(4) 
   การนบัจ านวนผูล้งทุนหรือการค านวณมูลค่าการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) 
ไม่จ าตอ้งค านึงวา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 

ขอ้ 8   เพื่อประโยชน์ในการนบัจ านวนผูล้งทุนหรือการค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้
ตามขอ้ 6 ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
   (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทน 
การจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศผูอ้อกหุน้หรือผูถื้อหุน้ ให้นบัรวมการเสนอขายหุน้ของ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหุน้ของ 
บริษทัต่างประเทศผูอ้อกหุน้หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี  ทั้งน้ี ไม่วา่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือ 
ตวัแทนการจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขายนั้นเขา้บญัชีของตนเองก่อนหรือไม่ 
   (2)  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้หลายรายร่วมกนัเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกนัซ่ึงออกโดย
บริษทัต่างประเทศเดียวกนั หรือเสนอขายในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหน้บัรวมการเสนอขายของผูถื้อหุน้
ทุกรายเป็นการเสนอขายหุ้นโดยผูถื้อหุ้นเพียงหน่ึงราย  ทั้งน้ี การร่วมกนัเสนอขายหุน้ดงักล่าวใหร้วมถึง
พฤติการณ์ ดงัน้ีดว้ย 
 (ก)  ผูถื้อหุ้นแต่ละรายเสนอขายหุน้ในราคาและระยะเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั   
 (ข)  ปรากฏขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  ผูถื้อหุน้แต่ละรายเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั 
 2.  ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ของบริษทัต่างประเทศผูอ้อกหุน้หรือบริษทัยอ่ย หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 3.  เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละรายในท่ีสุดไปสู่ 
บุคคลเดียวกนั 

 4.  เป็นการเสนอขายหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายใชใ้บจองซ้ือหุ้นหรือตวัแทน 
รับจองซ้ือหุน้ร่วมกนั โดยมีพฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูจ้องซ้ือหุน้มิไดค้  านึงวา่ตนไดจ้องซ้ือหุน้จาก 
ผูถื้อหุน้รายใด 
  (3)  ในกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้เป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลอ่ืน
ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนหรือประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง 

ขอ้ 9   การเสนอขายหุน้แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้น หรือมีการลงทุน
ในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
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ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดย 
บริษทัต่างประเทศ ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามหมวดน้ี 

เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม การเสนอขายหุน้ 
แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวดน้ี 

(1)  กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
(2)  การเสนอขายหุน้ใหก้องทุนรวมนั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 

ผูเ้สนอขายหุน้กบับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจลงทุน 
ในหุน้ท่ีเสนอขายนั้น ในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป  

(3)  มีการลงทุนของกองทุนรวมในหุน้ท่ีเสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกวา่
ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น  
  (ข)  ลงทุนในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
มูลค่ารวมของหุ้นท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุน้ประสงคจ์ะเสนอขายหุน้แก่กองทุนรวมท่ีมีลกัษณะตามท่ี
ก าหนดในวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหุน้แก่กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขาย
หุน้แก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหุน้ดงักล่าวยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน พร้อมทั้งค  าช้ีแจง
และเอกสารหลกัฐานประกอบ และใหส้ านกังานมีอ านาจใหค้วามเห็นชอบ ใหผู้เ้สนอขายหุน้สามารถ
เสนอขายหุน้แก่กองทุนรวมในฐานะเป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้

หมวด 2 
การรายงานผลการขายหุ้น 

_________________ 

 ขอ้ 10   ใหผู้เ้สนอขายหุน้ท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวด 1 รายงานผลการขายหุน้ในประเทศไทยต่อส านกังานภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วนัท่ีเสนอขายหุ้น 
 (2)  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายในประเทศไทยทั้งหมด และจ านวนหุน้ท่ีขายไดท้ั้งหมด 
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 (3)  ราคาของหุน้ท่ีเสนอขาย และในกรณีท่ีหุน้ท่ีเสนอขายเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุราคาตลาดของหุ้นนั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณแหล่งอา้งอิง
ของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 
 (4)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหุ้น และจ านวนท่ีผูซ้ื้อหุ้นแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 
 (5)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ายงานผลการขาย 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายอชัพร  จารุจินดา)  
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


