ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 2/2558
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งเป็ นการเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัด
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 64 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” และ
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ซึ่งจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ต่อบุคคลในวงจากัด
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ข้อ 4 ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศได้รับยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรื อ
บุคคลใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1
ผูท้ ี่ไม่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตาม
วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการนั้น
หมวด 1
กรณีที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 5 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
ตามหมวดนี้ ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายหุน้ ต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นเป็ นการทัว่ ไป
(2) ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหุน้ ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหุน้ ที่จะเสนอขาย
หรื ออยูร่ ะหว่างเสนอขาย ผูเ้ สนอขายหุน้ ต้องแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
เท่านั้น
ข้อ 6 การเสนอขายหุน้ ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(1) การเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกินห้าสิ บราย
ในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาทภายในรอบระยะเวลา
สิ บสองเดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นั้นเป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(4) การเสนอขายหุ ้นที่ท้ งั ผูข้ ายและผูซ้ ้ือเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ออกหุ ้นนั้นและ
ไม่มีลกั ษณะเป็ นการเสนอขายโดยทัว่ ไป
ข้อ 7 การนับจานวนผูล้ งทุนหรื อการคานวณมูลค่าการเสนอขายตามข้อ 6 ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การนับจานวนผูล้ งทุนในหุน้ ตามข้อ 6(1) ไม่ให้นบั รวมส่ วนที่เสนอขายให้แก่
ผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 6(3)
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(2) การคานวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ ตามข้อ 6(2) ไม่ให้นบั รวมส่วนที่จะเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 6(3) และที่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 6(4)
การนับจานวนผูล้ งทุนหรื อการคานวณมูลค่าการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2)
ไม่จาต้องคานึงว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการนับจานวนผูล้ งทุนหรื อการคานวณมูลค่าการเสนอขายหุน้
ตามข้อ 6 ให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศผูอ้ อกหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้ ให้นบั รวมการเสนอขายหุน้ ของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทนการจาหน่ายหลักทรัพย์น้ นั ทุกรายเป็ นการเสนอขายหุน้ ของ
บริ ษทั ต่างประเทศผูอ้ อกหุน้ หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่วา่ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อ
ตัวแทนการจาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะซื้อหุน้ ที่เสนอขายนั้นเข้าบัญชีของตนเองก่อนหรื อไม่
(2) ในกรณีที่มีผถู ้ ือหุน้ หลายรายร่ วมกันเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันซึ่งออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศเดียวกัน หรื อเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นบั รวมการเสนอขายของผูถ้ ือหุน้
ทุกรายเป็ นการเสนอขายหุ้นโดยผูถ้ ือหุ้นเพียงหนึ่งราย ทั้งนี้ การร่ วมกันเสนอขายหุน้ ดังกล่าวให้รวมถึง
พฤติการณ์ ดังนี้ ดว้ ย
(ก) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายเสนอขายหุน้ ในราคาและระยะเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
2. ผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ต่างประเทศผูอ้ อกหุน้ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายในที่สุดไปสู่
บุคคลเดียวกัน
4. เป็ นการเสนอขายหุ้นที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายใช้ใบจองซื้อหุ้นหรื อตัวแทน
รับจองซื้ อหุน้ ร่ วมกัน โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผูจ้ องซื้อหุน้ มิได้คานึงว่าตนได้จองซื้อหุน้ จาก
ผูถ้ ือหุน้ รายใด
(3) ในกรณี ผลู ้ งทุนที่จองซื้ อหุน้ เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีการถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่น
ให้นบั จานวนผูล้ งทุนหรื อประเภทผูล้ งทุนจากบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง
ข้อ 9 การเสนอขายหุน้ แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ งที่จดั ตั้งขึ้น หรื อมีการลงทุน
ในลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวกับข้อกาหนดในการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ ไม่ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามหมวดนี้
เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามวรรคสาม การเสนอขายหุน้
แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวดนี้
(1) กองทุนรวมนั้นมิได้จากัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
(2) การเสนอขายหุน้ ให้กองทุนรวมนั้นเป็ นไปตามข้อตกลงหรื อสัญญาระหว่าง
ผูเ้ สนอขายหุน้ กับบริ ษทั จัดการ โดยบริ ษทั จัดการดังกล่าวไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจลงทุน
ในหุน้ ที่เสนอขายนั้น ในระดับเดียวกับการบริ หารกองทุนรวมทัว่ ไป
(3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหุน้ ที่เสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ลงทุนในหุน้ ที่เสนอขายของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งในแต่ละครั้งมีมูลค่าเกินกว่า
ร้อยละห้าสิ บของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น
(ข) ลงทุนในหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหุน้ ประสงค์จะเสนอขายหุน้ แก่กองทุนรวมที่มีลกั ษณะตามที่
กาหนดในวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหุน้ แก่กองทุนรวมนั้นเป็ นการเสนอขาย
หุน้ แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ ดังกล่าวยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน พร้อมทั้งคาชี้แจง
และเอกสารหลักฐานประกอบ และให้สานักงานมีอานาจให้ความเห็นชอบ ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ สามารถ
เสนอขายหุน้ แก่กองทุนรวมในฐานะเป็ นผูล้ งทุนสถาบันในครั้งนั้นได้
หมวด 2
การรายงานผลการขายหุ้น
_________________
ข้อ 10 ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ ที่ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนตามหมวด 1 รายงานผลการขายหุน้ ในประเทศไทยต่อสานักงานภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วันที่เสนอขายหุ้น
(2) จานวนหุน้ ที่เสนอขายในประเทศไทยทั้งหมด และจานวนหุน้ ที่ขายได้ท้ งั หมด

5
(3) ราคาของหุน้ ที่เสนอขาย และในกรณีที่หุน้ ที่เสนอขายเป็ นหุน้ ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของหุ้นนั้น วันที่ใช้ในการคานวณแหล่งอ้างอิง
ของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคานวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย
(4) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ือหุ้น และจานวนที่ผซู ้ ้ือหุ้นแต่ละรายได้รับจัดสรร
(5) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ ายงานผลการขาย
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายอัชพร จารุ จินดา)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

