
  
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 14/2558 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย 
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 

ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 99/2552  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
   (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 
   (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี และในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีก าหนด
ตามประกาศน้ี 
  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทดงัต่อไปน้ี ไม่วา่จะเป็นการออก 
ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด   
  (1)  หุน้ 

(2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(3)  หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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“บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
“บริษทัอาเซียน”  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศ 

กลุ่มอาเซียน 
 “กลุ่มอาเซียน”  หมายความว่า   ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน

ของประเทศนั้น ๆ ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังานเก่ียวกบัแนวทางการพิจารณาให้ 
บริษทัออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกนัหรือ 
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

“บริษทัซีแอลเอม็วี”  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของ 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

“แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ  

“ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
   ค าวา่ “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัยอ่ย” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” 
“ผูมี้อ านาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

ภาค 1 
บททัว่ไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใชป้ระกาศ 
_________________ 

 ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
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  (1)  เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัต่างประเทศท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขใด
เง่ือนไขหน่ึงดงัน้ี 
   (ก)  มีตลาดรองส าหรับซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศอยูแ่ลว้ในวนัท่ียืน่ 
ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในประเทศไทย  
   (ข)  จะมีตลาดรองส าหรับซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับ 
หุน้ท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก (initial public offering - IPO) ในหลายประเทศ  
โดยการยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ีเป็นส่วนประกอบหน่ึงของหุน้ทั้งหมด
ท่ีเสนอขายในคร้ังแรกดงักล่าว 
   การเสนอขายหุ้นตามวรรคหน่ึงตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดทะเบียน 
หุน้ท่ีออกใหม่นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษทัอาเซียนซ่ึงมีหรือจะมีตลาดรองส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็น 
ตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกลุ่มอาเซียน โดยหากเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปคร้ังแรก
จะตอ้งเสนอขายพร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียนดว้ย 
  (2)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทอ่ืนนอกจากหุน้ของ 
บริษทัต่างประเทศ โดยบริษทัต่างประเทศนั้นเคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ไม่วา่ตามประกาศใด 
  (3)  เป็นการเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศเพื่อใหมี้การน าหุน้ของ
บริษทัต่างประเทศจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 (4)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นเป็น
หลกัทรัพยต์าม (2)   

 ขอ้ 5   การเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้นั้นมีตลาดหลกัส าหรับ
การซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุญาตในหมวด 2 ของ 
ภาค 2 และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 4 
 (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้นั้นมีตลาดหลกัส าหรับ
การซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุญาต 
ในหมวด 3 ของภาค 2 และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 4 
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 (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) โดย 
บริษทัต่างประเทศท่ีเคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ไม่วา่ตามประกาศใด  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุญาตในภาค 3 และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 4 
 (4)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามภาค 4 

 ขอ้ 6   ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศดงัต่อไปน้ี ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือ
ประเทศท่ีส านกังานยอมรับ ใหถื้อวา่เป็นตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ของบริษทัต่างประเทศท่ียืน่ 
ค าขออนุญาตตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีท่ีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในประเทศไทยจะมี
ลกัษณะตามขอ้ 7  
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศซ่ึงหุน้ของบริษทัต่างประเทศนั้นเป็นหลกัทรัพย ์
ซ้ือขายอยูใ่นตลาดดงักล่าวอยูแ่ลว้ในวนัท่ีบริษทัต่างประเทศยืน่ค  าขออนุญาต 
 (2)  ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศนั้นแสดงเจตนาผกูพนัวา่จะ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว หรือของหน่วยงานก ากบัดูแลในประเทศดงักล่าว
เป็นหลกั (home regulator)   

 ขอ้ 7   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลกั
ส าหรับการซ้ือขายหุ้นของบริษทัต่างประเทศ 
 (1)  กรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศแลว้ และจะเสนอขายหุน้ในประเทศไทยเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละหกสิบของจ านวนหุน้
ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  ทั้งน้ี ในการค านวณสัดส่วนดงักล่าว ส านกังานอาจไม่นบัรวม
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูร่้วมลงทุนระยะยาว (strategic investors) ได ้
 (2)  กรณีท่ีบริษทัต่างประเทศเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็นสัดส่วนอยา่งมีนยัส าคญั
เม่ือเทียบกบัการเสนอขายในประเทศอ่ืน 
 ขอ้ 8   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในประเทศไทยตามประกาศน้ีจะกระท าได้
ต่อเม่ือมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ
การควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 
 
 
 



 5 

หมวด 2 
ภาษาท่ีใชใ้นการยืน่ขอ้มูลหรือเอกสาร 

และงบการเงิน 
_________________ 

  ขอ้ 9   การยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (1)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีอาจยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีจดัท าเป็นภาษาลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   
  (ก)  ภาษาไทย 
  (ข)  ภาษาองักฤษ  
  (ค)  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  (2)  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นต่อส านกังานแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสาร 
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหผู้มี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  ด าเนินการใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้ง 
ตรงตามสาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

(ข)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสาร 
ท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริงและมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
   ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 
ในคร้ังแรก ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไป ไม่วา่จะมีการจดัท าดว้ยภาษาอ่ืนดว้ยหรือไม่  เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

หมวด 3  
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ได ้ 
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(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นเขา้ลกัษณะเป็น
การหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย

โดยรวม  
(4)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 

ท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ซ่ึงหาก
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นอาจท าใหก้าร
พิจารณาของส านกังานเปล่ียนแปลงไป ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และใหบ้ริษทัต่างประเทศระงบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ไวก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจง หรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 (2)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหยดุการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในส่วนท่ีไดเ้สนอขายหรือมีผูจ้องซ้ือแลว้ 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช ้
บงัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
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(3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 13   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต
ตามภาค 2 หรือภาค 3 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการโฆษณา ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
 (1)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

   ขอ้ 14   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้   

  ขอ้ 15   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามภาค 4 หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอ 
ต่อการตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ่มเติม 
  (2)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระในการท าความเห็นเก่ียวกบั 
ความถูกตอ้งครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
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เม่ือส านกังานด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานหยดุนบัระยะเวลาการมีผลใช้
บงัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไวช้ัว่คราวตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 75  
และหากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึงจนล่วงเลย 
ระยะเวลาเกินสมควร ใหถื้อว่าผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีก โดยใหส้ านกังานคืนแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
นั้นต่อผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อไป  

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

________________ 

หมวด 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 
_________________ 

   ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต   
ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  การยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตดว้ย 

  ขอ้ 17   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานในวนั 
ยืน่ค  าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการหรือสถานท่ีอ่ืนใด
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร  
โดยส านกังานอาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได ้
   ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการเยีย่มชมกิจการหรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
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ขอ้ 19   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น 

  ขอ้ 20   ในการพิจารณาค าขอตามขอ้ 19 ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือ 
ใหบ้ริษทัต่างประเทศหรือตวัแทนของบริษทัต่างประเทศมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมได้
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศหรือตวัแทนของบริษทัต่างประเทศ
ไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่บริษทัต่างประเทศ
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ 

เป็นตลาดต่างประเทศ 
_________________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 21   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
ไดต้่อเม่ือแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่มีคุณสมบติัและเป็นไปตามเง่ือนไขในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีความชอบดว้ยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต ตามขอ้ 22 
  (2)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัฝ่ายบริหารจดัการตามขอ้ 23 
 (3)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 24 และขอ้ 25 
 (4)  จดัใหมี้ตวัแทนของผูข้ออนุญาตในประเทศไทยตามขอ้ 26 
 (5)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ในขอ้ 27  

ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีความชอบดว้ยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยแสดงต่อส านกังานไดว้า่ 
  (1)  ธุรกิจของผูข้ออนุญาตไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 
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  (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต  
 (3)  ไม่มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่ตาม 
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑต์่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบั 
ผูข้ออนุญาต ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาหา้ปีก่อนการยืน่ค  าขออนุญาต 

  ขอ้ 23   กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลลม้ละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นตน้ 
 (2)  มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัน้ี โดยใหพ้ิจารณายอ้นหลงั 
ไม่เกินกวา่สิบปี 
  (ก)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ในการบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
  (ข)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลตลาดทุน 
ไม่วา่เป็นกฎหมายไทยหรือต่างประเทศในเร่ืองดงัน้ี 
   1.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   
   2.  การกระท าโดยทุจริต การท าใหเ้สียหายต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี  
หรือต่อประชาชน   
   3.  การไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัหรือซ่ือสัตยสุ์จริต   
   4.  การจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้   
   5.  การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉ้อโกงผูล้งทุนเป็นจ านวนมาก   
  (ค)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงิน และตอ้งค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
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 ขอ้ 24   งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต (ถา้มี) ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัน้ี  เวน้แต่เป็นมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน   
  (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยไดจ้ดัท าให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ออกตามความในมาตรา 56 ซ่ึงใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศท่ีไดเ้สนอขายหุน้ 
ต่อประชาชนตามประกาศน้ีดว้ย 
  (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
   (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ
หรือก าหนด โดยมีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่าง
จาก IFRS (reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
 (2)  รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งลงลายมือช่ือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชี) หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผูส้อบบญัชีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัน้ี 
  (ก)  ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวมิใช่ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ีดว้ย 
   1.  งบการเงินดงักล่าวตอ้งผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
จากผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน ซ่ึงสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือดงักล่าว 
   2.  ส านกังานสอบบญัชีทั้งสองแห่งตาม 1. ตอ้งเป็นสมาชิกประเภท 
เตม็รูปแบบ (full member) ของเครือข่ายเดียวกนันั้น 
  (ข)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศ 

(3)  รายงานของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
  (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
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  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัยอ่ยดงักล่าว
สามารถจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่ผูข้ออนุญาตเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตสามารถ
จดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1)  

 ขอ้ 25   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศอยูแ่ลว้ก่อนยืน่ค  าขออนุญาต ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต รวมถึงค าสั่งท่ีออกตามกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑด์งักล่าว  ทั้งน้ี ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัท าและการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

ขอ้ 26   ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนใน 
ประเทศไทยเพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก 
หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ออนุญาตได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี 
ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ ตอ้งไม่ปรากฏพฤติกรรม
ในระหวา่งเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีอาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษทัจดทะเบียน 
อยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการบริหารกิจการในลกัษณะไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดช่องใหผู้ถื้อหุ้นเขา้
ตรวจสอบการบริหารกิจการ หรือมีการเพิกเฉยละเลยหรือจงใจไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม
นโยบายท่ีส าคญัหรือแนวทางซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

_________________ 

  ขอ้ 28   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 29  
ถึงขอ้ 36  เวน้แต่ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุ้นของผูไ้ดรั้บอนุญาต
มิไดต้ั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศท่ีส านกังานยอมรับ ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตาม
เง่ือนไขเฉพาะท่ีก าหนดในขอ้ 37 

ขอ้ 29   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  
หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัให้มีการโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัหุน้โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการแจกจ่าย 
หนงัสือช้ีชวน ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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   (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
   (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูล 
ท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 4  
ของประกาศน้ี 

ขอ้ 30   ในการโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อหุน้ทางส่ิงตีพิมพ ์นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดในมาตรา 80 แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหเ้อกสารหรือการโฆษณานั้น มีขอ้มูลเก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัและความเส่ียงตามท่ีก าหนดในขอ้ 57(1) โดยสังเขปดว้ย 

ขอ้ 31   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่
วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว
และยงัประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลา
ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยาย
ระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี)  ในกรณีน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร  
แต่ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตคร้ังแรก   

ขอ้ 32   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นเพื่อน าไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุ้นไดต้ามจ านวนขั้นต ่า 
หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการรับหุ้น 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุน้ดงักล่าวทั้งจ านวนและคืนเงินแก่ 
ผูจ้องซ้ือ 
   ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัอาเซียนท่ีไม่สามารถเสนอขายหุ้นไดต้าม
จ านวนขั้นต ่า หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ 
การรับหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หากบริษทัอาเซียนนั้นมีหรือจะมีตลาดรองส าหรับการซ้ือขายหุ้น
เป็นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศกลุ่มอาเซียน 

ขอ้ 33   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจ
ควบคุมมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
    (1)  ติดตามดูแลการมีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 23 โดยหากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  
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ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการเท่าท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการหยดุการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคล
ดงักล่าว 
    (2)  ดูแลและจดัใหมี้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23  
อยูต่ลอดเวลา โดยในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการเท่าท่ีมีอ านาจตามกฎหมายเพื่อใหไ้ดก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

   ขอ้ 34   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด ารงคุณสมบติัเก่ียวกบัการมีตวัแทนในประเทศ 
เพื่อท าหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 26 

 ขอ้ 35   ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตาม 
ขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน รวมทั้งด าเนินการ 
ใหผู้ถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย   
ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดมี้มติเป็นอยา่งอ่ืน 
  มติท่ีประชุมตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
ผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (2)  ไม่มีผูถื้อหุน้รวมตวักนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้นั้น 
  การนบัมติท่ีประชุมตามวรรคสอง (1) และ (2) ตอ้งไม่นบัรวมเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมตินั้น รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ขอ้ 36   ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตประสงคจ์ะไดรั้บ 
หรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน และตามประกาศน้ี  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาท่ี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีหนา้ท่ีตามประกาศดงักล่าวดว้ย 
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  ขอ้ 37   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัการไดรั้บอนุญาตวา่ตลาดหลกั 
ส าหรับการซ้ือขายหุ้นของผูไ้ดรั้บอนุญาตมิไดต้ั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีช่ืออยูใ่นรายช่ือประเทศท่ี
ส านกังานยอมรับ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตท่ีก าหนดในหมวด 3  
ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ   
โดยอนุโลม  ในการน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตดว้ย 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการเสนอขายและผูไ้ดรั้บอนุญาตได้ 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ 

เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
_________________ 

 ขอ้ 38   การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปของบริษทัต่างประเทศ  
จะไดรั้บอนุญาตต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ โดยอนุโลม  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไดรั้บยกเวน้หลกัเกณฑ ์
ตามขอ้ 39 
 (2)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ
อยูแ่ลว้ก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต รวมถึงค าสั่งท่ีออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ดงักล่าว  ทั้งน้ี ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัท าและการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทั 

  ขอ้ 39   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัซีแอลเอม็วี มิให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศในเร่ืองดงัต่อไปน้ี มาอนุโลมใชก้บั 
ผูข้ออนุญาต 



 16 

 (1)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัความช่วยเหลือของหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนใน 
การตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลแก่ส านกังานตามขอ้ 17 แห่งประกาศดงักล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี 
บริษทัซีแอลเอม็วีดงักล่าวเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  มีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผูข้ออนุญาต โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 40(2) รวมอยูด่ว้ย 
   (ข)  มีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผูข้ออนุญาต เฉพาะในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบั
ภาครัฐท่ีท าใหก้ารถือหุ้นไม่สามารถเป็นไปตาม (ก) ได ้โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะตาม 
ขอ้ 40(2) รวมอยูด่ว้ย 
  การพิจารณาจ านวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหน่ึง (ก) หรือ (ข)  
ใหพ้ิจารณาการถือหุน้เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 40   
 (2)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 36 ของประกาศดงักล่าว   
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
   (ก)  เป็นบริษทัซีแอลเอม็วีท่ีมีลกัษณะตาม (1) 
   (ข)  เป็นบริษทัจดทะเบียนอยู่แลว้ 

 ขอ้ 40   การพิจารณาจ านวนการถือหุน้ของบุคคลไทยตามขอ้ 39(1) (ก) หรือ (ข)  
ใหพ้ิจารณาการถือหุน้เฉพาะผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุ้นเกินกวา่ร้อยละสิบของของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัต่างประเทศนั้น  
  (2)  ผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัต่างประเทศนั้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้ 41   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 38 ปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามท่ี 
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออก 
โดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ โดยอนุโลม  
โดยในการน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตดว้ย 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการเสนอขายและผูไ้ดรั้บอนุญาตได ้
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ภาค 3 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัต่างประเทศ 

ท่ีเคยไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้จากส านกังานแลว้ 
_________________ 

 ขอ้ 42   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นในประเทศไทยมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือขายหรือโอนสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได ้
 (2)  หุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหลกัทรัพยต์าม (1) ท่ีให้สิทธิท่ีจะซ้ือหรือแปลงสภาพ 
เป็นหุ้นได ้
 (3)  หุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอาจ 
แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นไดต้ามท่ีส านกังานประกาศก าหนด ซ่ึงเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น  
 (4)  หุน้ท่ีออกเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้
  (5)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (6)  หุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม (5) 
  (7)  หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 ขอ้ 43   บริษทัต่างประเทศอาจเสนอขายหลกัทรัพยไ์ด ้เม่ือเขา้กรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานเป็นการทัว่ไป   
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
 (2)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์นนอกจากกรณีตาม (1) ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานโดยมีการยืน่ค  าขอ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตในหมวด 2   

หมวด 1 
การอนุญาตเป็นการทัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 44   การเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 42(1) (2) (3) หรือ (4) ใหถื้อว่าไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 45 
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 ขอ้ 45   บริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 44 ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  (ข)  เป็นบริษทัอาเซียนท่ีเคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุ้น 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
  (2)  สามารถเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบักับบริษทัต่างประเทศนั้น 

หมวด 2 
การอนุญาตโดยมีการยื่นค าขอและ 

เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 
_________________ 

 ขอ้ 46   ในการยืน่ค าขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 42(5) (6) 
หรือ (7) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารยืน่ค าขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 47   บริษทัต่างประเทศท่ีจะยืน่ค าขออนุญาตตามขอ้ 46 ได ้จะตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรือเป็นบริษทัอาเซียนท่ีเคยไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป 
  (2)  มีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ 

 ขอ้ 48   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 42(5) 
(6) หรือ (7) ต่อเม่ือแสดงให้ส านกังานเห็นไดว้า่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะและเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  บริษทัต่างประเทศยงัมีลกัษณะและเป็นไปตามท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของ
ภาค 2  
 (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑข์องประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
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 ขอ้ 49   ใหน้ าความในส่วนท่ี 2 เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตของหมวด 2 ในภาค 2  
มาใชบ้งัคบักบัการอนุญาตตามหมวดน้ีดว้ยโดยอนุโลม  

ภาค 4 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

  ขอ้ 50   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การ 
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออก 
โดยบริษทัต่างประเทศ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะดงัน้ี ใหผู้เ้สนอขายปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 
 (ก)  การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงมีหรือ 
จะมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ 
  (ข)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศเพื่อใหมี้การจดทะเบียน
หุน้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงหุน้ดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัน้ี 
   1.  เป็นหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะอยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 2 
  2.  มีการออกหนงัสือโดยบริษทัต่างประเทศตาม 1. เพื่อรับทราบการเสนอขาย
หุน้ของผูถื้อหุน้ดงักล่าว และรับรองว่าบริษทัต่างประเทศจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล 
ตลอดจนขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (ค)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ   
ทั้งน้ี เฉพาะหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ออกและเสนอขายภายใตป้ระกาศฉบบัน้ี 
 (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีมีลกัษณะดงัน้ี ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามภาค 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ รวมทั้งอ านาจของส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม   
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  (ก)  การเสนอขายหุน้โดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงมีหรือจะมีตลาดหลกัส าหรับการ
ซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   (ข)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ซ่ึงหุน้ท่ีเสนอขายนั้นเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกบัหุ้นตาม (ก) 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 51   การเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 52   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือ 
จากการเสนอขายคร้ังก่อน ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

หมวด 2 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

_________________ 

 ขอ้ 53   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวด 3 
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ก าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยวิธีการยืน่ใหเ้ป็นดงัน้ี  
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์ 
จ านวนหา้ชุด  
  (2)  ขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์และ 
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
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  ขอ้ 54   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ   

หมวด 3 
แบบและขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 55   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)  
   (3)  มีขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี   

 ขอ้ 56   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ให้เป็นไปตามแบบดงัต่อไปน้ี  
ทั้งน้ี ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าขอ้มูลในแบบดงักล่าวดว้ย 
  (1)  ในกรณีท่ีการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นมีการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียน
พร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
แบบ 69-FE ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1)  
แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวสามารถเป็นไปตามแบบใด ๆ ท่ีมีรายละเอียดของรายการอยา่งนอ้ย
ตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 

  ขอ้ 57   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 56 ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติม 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 
  (ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ท่ีออกโดย 
บริษทัต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น  
ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑน์ั้น ๆ ดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดง
ในหนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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  (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบับริษทัต่างประเทศ หรือผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
เน่ืองจากมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อ 
บริษทัต่างประเทศดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 

  (ง)  ขอ้จ ากดัในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ ในกรณีที่หลกัทรัพย์
ดงักล่าวท่ีจะจดัสรรใหผู้ล้งทุนในประเทศไทย มีมูลค่าเกินกวา่วงเงินคงเหลือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ  
  (จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ขอ้จ ากดัในการมอบฉนัทะในการใชสิ้ทธิออกเสียง  
ขอ้จ ากดัท่ีจะไม่ไดรั้บใบหุน้เน่ืองจากหุ้นของบริษทัต่างประเทศอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ เป็นตน้ 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอ านาจหนา้ท่ีของตวัแทนดงักล่าว 
อยา่งชดัเจน 
  (3)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน เก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน  
งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 
และการใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตาม
ขอ้ 56 นอกจากขอ้มูลตามขอ้ 57 แลว้ ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 
  (ก)  การเสนอขายหุน้ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี ตอ้งจดัใหมี้ค าเตือนท่ีสามารถ 
ท าใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งและเขา้ใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของ
ราคาหุน้ดงักล่าวเม่ือเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    1.  เป็นการเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุน้ท่ีเสนอขายดงักล่าว 
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก  
   2.  บริษทัต่างประเทศมีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใด 
ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึ้นในระหวา่งหกเดือนก่อน 
การเสนอขายในคร้ังน้ี และหุน้ท่ีเสนอขายในระหวา่งหกเดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละสิบ
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
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  (ข)  การยกเลิกการเสนอขายหุน้ โดยใหร้ะบุเง่ือนไขเก่ียวกบัการยกเลิก 
การเสนอขายหุ้นและคืนเงินแก่ผูจ้องซ้ือในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุน้ไม่สามารถเสนอขายหุน้ไดต้าม 
จ านวนขั้นต ่า หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ 
การรับหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน รวมถึงใหแ้สดงขั้นตอนและวิธีการในการยกเลิกการเสนอขาย 
และการคืนเงินค่าจองซ้ือดงักล่าวใหช้ดัเจน 

(2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้เพื่อน าไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่บริษทัต่างประเทศผ่านการพิจารณา
เบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการรับหุ้นดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้   
  (3)  ขอ้มูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบั 
ผูข้ออนุญาตในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ 
ในเร่ืองท่ีส าคญั กบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย 
ในเร่ืองดงักล่าว 

ขอ้ 59   งบการเงินของบริษทัต่างประเทศท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 24 

  ขอ้ 60   ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งกระท าโดยบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตและท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตพิจารณาวา่มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้น
มูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเขา้
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยู่ 
ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ  
 (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นบุคคลต่างประเทศ ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
  (ก)  อยูใ่นบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของ
ประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ๆ ได ้ 
  (ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือตาม (1) ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 
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   2.  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 

   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm) 

ขอ้ 61   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีจดัท าเฉพาะ
ภาษาองักฤษ หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็น
ภาษาไทย ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่ดงักล่าวไวเ้ป็นภาคผนวกต่อทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย 
และใหถื้อวา่ขอ้มูลดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

 ขอ้ 62   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้ง
ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

_________________ 

 ขอ้ 63   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีการลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
    (ก)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั
ในประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ใหว้ิธีการลงลายมือช่ือ 
เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑใ์นการลงลายมือช่ือในเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลในการเสนอขาย
หลกัทรัพยข์องประเทศท่ีเป็นท่ีตั้งของตลาดหลกันั้น  เวน้แต่ประเทศดงักล่าวไม่มีกฎหมายหรือ
กฎเกณฑก์ าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (ข) 
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    (ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหล้งลายมือช่ือโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพย ์พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ตอ้งลงลายมือช่ือโดย 
   (ก)  ผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้น และในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพย์
เป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
   (ข)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัต่างประเทศท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
  (3)  ในการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   

  ขอ้ 64   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 63 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบ 
แสดงรายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 65 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

  ขอ้ 65   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือพน้ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดหลงั  ทั้งน้ี ก าหนดเวลาดงักล่าวตอ้ง 
ไม่เกินกวา่ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีครบถว้น 
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  (1)  สิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนท่ีครบถว้น 
 (2)  วนัท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ซ่ึงไดแ้ก่ 
จ านวนและราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง  
การจดัจ าหน่าย การจดัสรร และขอ้มูลอ่ืนในท านองเดียวกนั รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ดงักล่าว ครบถว้นในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลซ่ึงมีรายการขอ้มูลในส่วนอ่ืนครบถว้น จนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
  (3)  วนัท่ีครบก าหนดเวลาท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัในต่างประเทศ ส าหรับกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ดียวกนัพร้อมกนัหรือ 
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกนัในประเทศอ่ืนดว้ย 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


