
  
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 5/2558 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 

ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2558   
เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “บริษทัจดทะเบียน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบั 
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์ 

“บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเสนอขายหุน้ท่ีมีหลกัเกณฑก์ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
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หมวด 1  
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งมิใหก้ารอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามหมวด 2  
มีผลหรือสั่งระงบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในกรณีดงักล่าวได ้
   (1)  บริษทัต่างประเทศมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั
การอนุญาตได ้

(2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน  
   (3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นตามหมวด 2 ได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่เง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ไม่มีนัยส าคญั 
และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 2  
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

_________________ 

 ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัต่างประเทศเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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 (1)  เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามท่ีก าหนดในขอ้ 7 
  (2)  การเสนอขายหุน้ดงักล่าวกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ ์
ของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศ 
  (3)  มูลค่าของหุ้นท่ีจะเสนอขายยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 
  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
ตามหมวด 3  

ขอ้ 7   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในวงจ ากดั  
 (1)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 
หา้สิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
 (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายใน
รอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้
นั้นเป็นเกณฑ ์
  (3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
 การนบัจ านวนผูล้งทุนตามวรรคหน่ึง (1) หรือการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุน้
ตามวรรคหน่ึง (2) ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามวรรคหน่ึง (3)  ทั้งน้ี ไม่วา่ 
การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 

ขอ้ 8   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นหรือ
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยบริษทัต่างประเทศ มิใหถื้อเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3) 

เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม ใหก้ารเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นการเสนอขายท่ีมิใหถื้อเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3) 

(1)  กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั  
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 (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหก้องทุนรวมเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญา 
ระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
ในการตดัสินใจลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายนั้นในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป   
 (3)  มีการลงทุนของกองทุนรวมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น  

(ข)  ลงทุนในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ 
มูลค่ารวมของหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวม 
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐาน และใหส้ านกังานมีอ านาจ 
ใหค้วามเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมในฐานะ 
เป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้

หมวด 3 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

_________________ 

ขอ้ 9   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
   (1)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคล 
เป็นการทัว่ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัหุน้ท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายไปให้กบับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้การเสนอขาย
หุน้ดงักล่าวอยูภ่ายในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น และผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความตาม (2) ในเอกสารดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นพร้อมกนัหรือ
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืน เอกสารนั้นตอ้งมีขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (2)   ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้  
ซ่ึงตอ้งไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับท่ีสามารถเสนอขายไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้คงคา้งอยู่   
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ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
   (ก)  ส านกังานไดอ้นุญาตให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปแลว้ 
   (ข)  แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวจดัท าขึ้นเพื่อด าเนินการใหหุ้้นนั้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   (ค)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 (3)  การเสนอขายหุ้นของผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   (ก)  เสนอขายหุน้ให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
อนุมติัให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
   (ข)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน การไดม้าซ่ึงมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นตาม (ก) ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
   1.  วาระการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวตอ้งเป็นวาระ 
ท่ีเสนอโดยผูไ้ดรั้บอนุญาต 
   2.  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดใ้หข้อ้มูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม 1.  
ต่อผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัเอกสารการนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีความครบถว้น 
ถูกตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 10   ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามหมวด 2   
เป็นบริษทัจดทะเบียนและเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า หากตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตดงักล่าว ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ โดยอนุโลม 
   ในกรณีท่ีหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการซ้ือขายในหลายตลาด การพิจารณาการเป็น
ตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้หรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 11   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ยืน่เอกสารหลกัฐานต่อส านกังานพร้อมกบั 
การรายงานผลการขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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