ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 14/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 99/2552 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2556 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2556 เรื่ อง ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข้อ 3 ในประกาศนี้ และในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่กาหนด
ตามประกาศนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการออก
ด้วยวัตถุประสงค์ใด
(1) หุน้
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(3) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
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“บริ ษทั อาเซียน” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศ
กลุ่มอาเซียน
“กลุ่มอาเซียน” หมายความว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
ของประเทศนั้น ๆ ร่ วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสานักงานเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาให้
บริ ษทั ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกันหรื อ
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
“บริ ษทั ซีแอลเอ็มวี” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรื อ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรื อ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
คาว่า “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ย่อย” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่”
“ผูม้ ีอานาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ภาค 1
บททัว่ ไป
________________
หมวด 1
ขอบเขตการใช้ประกาศ
_________________
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ต่างประเทศที่เป็ นไปตามเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งดังนี้
(ก) มีตลาดรองสาหรับซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศอยูแ่ ล้วในวันที่ยนื่
คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในประเทศไทย
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(ข) จะมีตลาดรองสาหรับซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับ
หุน้ ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก (initial public offering - IPO) ในหลายประเทศ
โดยการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งของหุน้ ทั้งหมด
ที่เสนอขายในครั้งแรกดังกล่าว
การเสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจดทะเบียน
หุน้ ที่ออกใหม่น้ นั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็ น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริ ษทั อาเซียนซึ่งมีหรื อจะมีตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุน้ เป็ น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน โดยหากเป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปครั้งแรก
จะต้องเสนอขายพร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย
(2) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทอื่นนอกจากหุน้ ของ
บริ ษทั ต่างประเทศ โดยบริ ษทั ต่างประเทศนั้นเคยได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ไม่วา่ ตามประกาศใด
(3) เป็ นการเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อให้มีการนาหุน้ ของ
บริ ษทั ต่างประเทศจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น
เป็ นหลักทรัพย์ตาม (2)
ข้อ 5 การเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ นั้นมีตลาดหลักสาหรับ
การซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในหมวด 2 ของ
ภาค 2 และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4
(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ นั้นมีตลาดหลักสาหรับ
การซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาต
ในหมวด 3 ของภาค 2 และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2)
โดยบริ ษทั ต่างประเทศที่เคยได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ไม่ว่าตามประกาศใด
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในภาค 3 และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4
(4) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4
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ข้อ 6 ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อ
ประเทศที่สานักงานยอมรับ ให้ถือว่าเป็ นตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศที่ยนื่
คาขออนุญาตตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณี ที่การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในประเทศไทยจะมี
ลักษณะตามข้อ 7
(1) ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศนั้นเป็ นหลักทรัพย์
ซื้อขายอยูใ่ นตลาดดังกล่าวอยูแ่ ล้วในวันที่บริ ษทั ต่างประเทศยืน่ คาขออนุญาต
(2) ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศนั้นแสดงเจตนาผูกพันว่าจะ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรื อของหน่วยงานกากับดูแลในประเทศดังกล่าว
เป็ นหลัก (home regulator)
ข้อ 7 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นตลาดหลัก
สาหรับการซื้อขายหุ ้นของบริ ษทั ต่างประเทศ
(1) กรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศแล้ว และจะเสนอขายหุน้ ในประเทศไทยเป็ นจานวนมากกว่าร้อยละหกสิ บของจานวนหุน้
ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น ทั้งนี้ ในการคานวณสัดส่ วนดังกล่าว สานักงานอาจไม่นบั รวม
จานวนหุ้นที่ถือโดยผูร้ ่ วมลงทุนระยะยาว (strategic investors) ได้
(2) กรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็ นสัดส่วนอย่างมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับการเสนอขายในประเทศอื่น
ข้อ 8 ยกเลิก
หมวด 2
ภาษาที่ใช้ในการยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสาร
และงบการเงิน
_________________
ข้อ 9 การยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้เป็ นตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(1) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ อาจยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารที่จดั ทาเป็ นภาษาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาอังกฤษ
(ค) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ในกรณีที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสาร
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้ผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(ก) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง
ตรงตามสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(ข) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ตอ้ งรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสาร
ที่แปลนั้น เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ งและมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใด
ในครั้งแรก ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่วา่ จะมีการจัดทาด้วยภาษาอื่นด้วยหรื อไม่ เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
หมวด 3
อานาจของสานักงาน
_________________
ข้อ 10 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2 หรื อตามหมวด 2 ของภาค 3 ได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั เข้าลักษณะเป็ น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจ
ทาให้ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน

6
ข้อ 11 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2 หรื อตามหมวด 2 ของภาค 3 ซึ่งหาก
ข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์น้ นั อาจทาให้การ
พิจารณาของสานักงานเปลี่ยนแปลงไป ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้บริ ษทั ต่างประเทศระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจง หรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
(2) สัง่ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ และให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์
ในส่ วนที่ได้เสนอขายหรื อมีผจู ้ องซื้อแล้ว
ข้อ 12 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้
บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามภาค 2 หรื อตามหมวด 2 ของภาค 3 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามภาค 2 หรื อภาค 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
คาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
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(1) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(3) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
ข้อ 14 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กาหนด
เพิม่ เติมตามประกาศนี้ หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์แสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 15 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามภาค 4 หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนเพิ่มเติม
(2) ชี้แจงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
(3) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระในการทาความเห็นเกี่ยวกับ
ความถูกต้องครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
เมื่อสานักงานดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานหยุดนับระยะเวลาการมีผลใช้
บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้ชวั่ คราวตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 75
และหากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่งจนล่วงเลย
ระยะเวลาเกินสมควร ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีก โดยให้สานักงานคืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
นั้นต่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ต่อไป
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ภาค 2
การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
________________
หมวด 1
การยืน่ คาขออนุญาต
_________________
ข้อ 16 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
การยืน่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาตด้วย
ข้อ 17 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงาน
ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 18 ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปเยีย่ มชมกิจการหรื อสถานที่อื่นใด
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั และ
ค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมกิจการที่เกิดขึ้นจริ งและเป็ นไปตามสมควร
โดยสานักงานอาจกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับการเยีย่ มชมกิจการหรื อสถานที่อื่นใดของ
ผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล
ข้อ 19 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้
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(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ย วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ผูข้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงาน
จะเริ่ มการพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง
ข้อ 20 ยกเลิก
หมวด 2
การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้
เป็ นตลาดต่างประเทศ
_________________
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 21 ผูข้ ออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
ได้ต่อเมื่อแสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามเงื่อนไขในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) มีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ขออนุญาต ตามข้อ 22
(2) เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารจัดการตามข้อ 23
(3) เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 23/1 ข้อ 24 และข้อ 25



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561)
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(4) จัดให้มีตวั แทนของผูข้ ออนุญาตในประเทศไทยตามข้อ 26
(5) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ในข้อ 27
ข้อ 22 ผูข้ ออนุญาตต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยแสดงต่อสานักงานได้วา่
(1) ธุรกิจของผูข้ ออนุญาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ
(2) การเสนอขายหุน้ ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
(3) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 22/1 เว้นแต่ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 22/1(1) (ก)
ข้อ 22/1 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในข้อ 22/2
(1) ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
(ก) เคยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่ องจาก
มีเหตุที่มีนัยสาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมี
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งซึ่ งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่นหรื อ
ได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
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(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่ องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง
หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลาสิ บปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง
ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะตาม
(1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น
ข้อ 22/2 มิให้นาความในข้อ 22/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับ
ผูข้ ออนุญาตซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุม
การดาเนินงานที่ทาให้ผขู ้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 22/1(1) หรื อ (2) แล้ว
ข้อ 23 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีความบกพร่ องในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็ นบุคคลล้มละลาย
คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็ นต้น
(2) มีพฤติกรรมหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลัง
ไม่เกินกว่าสิ บปี



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
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(ก) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในการบริ หารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลตลาดทุน
ไม่วา่ เป็ นกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศในเรื่ องดังนี้
1. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การกระทาโดยทุจริ ต การทาให้เสี ยหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้
หรื อต่อประชาชน
3. การไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังหรื อซื่อสัตย์สุจริ ต
4. การจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
5. การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงผูล้ งทุนเป็ นจานวนมาก
(ค) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน และต้องคาพิพากษา
หรื อคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดินหรื อคาพิพากษาหรื อคาสั่งอื่นใดในทานองเดียวกัน
ข้อ 23/1 งบการเงินดังนี้ของผูข้ ออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 24
(1) กรณี มีงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีที่สิ้นสุ ดในหรื อหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็ นงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุ ดก่อนยืน่
คาขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีสามปี ล่าสุ ดและงบการเงินไตรมาส
สุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุ ด
และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต
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ข้อ 24 งบการเงินตามข้อ 23/1 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้ เว้นแต่เป็ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จดั ทาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ
นี้ดว้ ย
(ข) International Financial Reporting Standards (IFRS)
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ
หรื อกาหนด โดยมีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก
IFRS (reconciled IFRS) ไว้ดว้ ย
(2) รายงานของผูส้ อบบัญชีตอ้ งลงลายมือชื่อตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจารอบ
ปี บัญชี) หรื อสอบทาน (กรณี งบการเงินรายไตรมาส) โดยผูส้ อบบัญชีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
(ข) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ต่างประเทศ
(3) รายงานของผูส้ อบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั
ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่ผขู ้ ออนุญาตเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถ
จัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1)
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ข้อ 25 ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศอยูแ่ ล้วก่อนยืน่ คาขออนุญาต ผูข้ ออนุญาตต้องไม่อยูร่ ะหว่างการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต รวมถึงคาสัง่ ที่ออกตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดทาและการนาส่ งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ข้อ 26 ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทน
ในประเทศไทยเพื่อทาหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง
หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูข้ ออนุญาตได้ และแสดงได้วา่ บุคคลดังกล่าวสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 27 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว ต้องไม่ปรากฏพฤติกรรม
ในระหว่างเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
อย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการบริ หารกิจการในลักษณะไม่โปร่ งใสหรื อไม่เปิ ดช่องให้ผถู ้ ือหุน้
เข้าตรวจสอบการบริ หารกิจการ หรื อมีการเพิกเฉยละเลยหรื อจงใจไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่สาคัญหรื อแนวทางซึ่งได้เผยแพร่ ให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป เป็ นต้น
ส่วนที่ 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 28 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 29
ถึงข้อ 36 เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุ ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาต
มิได้ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อประเทศที่สานักงานยอมรับ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขเฉพาะที่กาหนดในข้อ 37
ข้อ 29 นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุน้ โดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่าย
หนังสื อชี้ ชวน การโฆษณาชี้ ชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
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(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิด
ในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้
ข้อ 30 ในการโฆษณาชี้ชวนให้ซ้ือหุน้ ทางสิ่ งตีพิมพ์ นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามที่
กาหนดในมาตรา 80 แล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้เอกสารหรื อการโฆษณานั้น มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ข้อจากัดและความเสี่ ยงตามที่กาหนดในข้อ 57(1) โดยสังเขปด้วย
ข้อ 31 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่
วันที่สานักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
และยังประสงค์จะเสนอขายหุน้ ต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อถึงสานักงานก่อนพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยาย
ระยะเวลาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณี น้ ี ให้สานักงานมีอานาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร
แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก
ข้อ 32 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ ้นเพื่อนาไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก หากผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุ ้นได้ตามจานวนขั้นต่า
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการรับหุ้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทั้งจานวนและคืนเงินแก่
ผูจ้ องซื้อ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั อาเซียนที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตาม
จานวนขั้นต่า หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับ
การรับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หากบริ ษทั อาเซียนนั้นมีหรื อจะมีตลาดรองสาหรับการซื้ อขายหุ ้น
เป็ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน
ข้อ 33 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ติดตามดูแลการมีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ตามที่กาหนดในข้อ 23 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเท่าที่มีอานาจตามกฎหมายในการหยุดการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว
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(2) ดูแลและจัดให้มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23
อยูต่ ลอดเวลา โดยในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเท่าที่มีอานาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย
ข้อ 34 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดารงคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีตวั แทนในประเทศ
เพื่อทาหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 26
ข้อ 35 ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
รวมทั้งดาเนินการให้ผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวด้วย เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิ
เป็ นอย่างอื่นได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
โดยไม่มีเสี ยงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงนั้น ทั้งนี้ มิให้นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติน้ นั
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว
(2) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 36 ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตประสงค์จะได้รับ
หรื อตรวจดูขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน และตามประกาศนี้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ที่ปรึ กษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย
ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังการได้รับอนุญาตว่าตลาดหลัก
สาหรับการซื้อขายหุ ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาตมิได้ต้ งั อยูใ่ นประเทศที่มีชื่ออยูใ่ นรายชื่อประเทศ
ที่สานักงานยอมรับ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กาหนดในหมวด 3


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยอนุโลม ในการนี้ ให้สานักงานมีอานาจสัง่ การตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าวในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตด้วย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะของการเสนอขายและผูไ้ ด้รับอนุญาตได้
หมวด 3
การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้
เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
_________________
ข้อ 38 การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปของบริ ษทั ต่างประเทศ
จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุโลม เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์
ตามข้อ 39
(2) ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อยูแ่ ล้วก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต ผูข้ ออนุญาตต้องไม่อยูร่ ะหว่างการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต รวมถึงคาสั่งที่ออกตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดทาและการนาส่ งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ข้อ 39 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ซีแอลเอ็มวี มิให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในเรื่ องดังต่อไปนี้ มาอนุโลมใช้กบั
ผูข้ ออนุญาต
(1) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
ในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลแก่สานักงานตามข้อ 17 แห่งประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
บริ ษทั ซีแอลเอ็มวีดงั กล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะตามข้อ 40(2) รวมอยูด่ ว้ ย
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(ข) มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต เฉพาะในกรณีที่มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับ
ภาครัฐที่ทาให้การถือหุ้นไม่สามารถเป็ นไปตาม (ก) ได้ โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะตาม
ข้อ 40(2) รวมอยูด่ ว้ ย
การพิจารณาจานวนการถือหุน้ ของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง (ก) หรื อ (ข)
ให้พิจารณาการถือหุน้ เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะตามข้อ 40
(2) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงินตามข้อ 36 ของประกาศดังกล่าว
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นบริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่มีลกั ษณะตาม (1)
(ข) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอยูแ่ ล้ว
ข้อ 40 การพิจารณาจานวนการถือหุน้ ของบุคคลไทยตามข้อ 39(1) (ก) หรื อ (ข)
ให้พิจารณาการถือหุน้ เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นเกินกว่าร้อยละสิ บของของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(2) ผูถ้ ือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 41 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามข้อ 38 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุโลม
โดยในการนี้ ให้สานักงานมีอานาจสั่งการตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตด้วย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะของการเสนอขายและผูไ้ ด้รับอนุญาตได้
ภาค 3
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ต่างประเทศ
ที่เคยได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ จากสานักงานแล้ว
_________________
ข้อ 42 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูถ้ ือหุ้นที่อยูใ่ นประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นในประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้อหุ ้นเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ หรื อขายหรื อโอนสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ เพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้
(2) หุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์ตาม (1) ที่ให้สิทธิ ท่ีจะซื้ อหรื อแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นได้
(3) หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจ
แปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุ้นได้ตามที่สานักงานประกาศกาหนด ซึ่งเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น
(4) หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
(5) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
(6) หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ตาม (5)
(7) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 43 บริ ษทั ต่างประเทศอาจเสนอขายหลักทรัพย์ได้ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานเป็ นการทัว่ ไป
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
(2) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์อื่นนอกจากกรณีตาม (1) ที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานโดยมีการยืน่ คาขอ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตในหมวด 2
หมวด 1
การอนุญาตเป็ นการทัว่ ไป
_________________
ข้อ 44 การเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 42(1) (2) (3) หรื อ (4) ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
จากสานักงานหากเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 45
ข้อ 45 บริ ษทั ต่างประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 44 ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) เป็ นบริ ษทั อาเซียนที่เคยได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
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(2) สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรื อใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิ ทธิ ได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับ บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
หมวด 2
การอนุญาตโดยมีการยื่นคาขอและ
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 46 ในการยืน่ คาขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 42(5) (6)
หรื อ (7) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การยืน่ คาขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 โดยอนุโลม
ข้อ 47 บริ ษทั ต่างประเทศที่จะยืน่ คาขออนุญาตตามข้อ 46 ได้ จะต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อเป็ นบริ ษทั อาเซียนที่เคยได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป
(2) มีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศ
ข้อ 48 ผูข้ ออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 42(5)
(6) หรื อ (7) ต่อเมื่อแสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะและเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ต่างประเทศยังมีลกั ษณะและเป็ นไปตามที่จะได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของ
ภาค 2
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ข้อ 49 ให้นาความในส่วนที่ 2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตของหมวด 2 ในภาค 2
มาใช้บงั คับกับการอนุญาตตามหมวดนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
ภาค 4
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 50 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปที่ไม่ได้รับยกเว้นการ
ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
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บริ ษทั ต่างประเทศ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะดังนี้ ให้ผเู ้ สนอขายปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5
(ก) การเสนอขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ประเภทอื่นโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งมีหรื อ
จะมีตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศ
(ข) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศเพื่อให้มีการจดทะเบียน
หุน้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้
1. เป็ นหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งมีลกั ษณะอยูใ่ นข่ายที่จะได้รับ
อนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 2
2. มีการออกหนังสื อโดยบริ ษทั ต่างประเทศตาม 1. เพื่อรับทราบการเสนอขาย
หุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว และรับรองว่าบริ ษทั ต่างประเทศจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
ตลอดจนข้อกาหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศ
ทั้งนี้ เฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายภายใต้ประกาศฉบับนี้
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นที่มีลกั ษณะดังนี้ ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามภาค 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งอานาจของสานักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าว มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
(ก) การเสนอขายหุน้ โดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งมีหรื อจะมีตลาดหลักสาหรับการ
ซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ข) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ซึ่งหุน้ ที่เสนอขายนั้นเป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกับหุ้นตาม (ก)
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_________________
ข้อ 51 การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
มีผลใช้บงั คับแล้ว
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ข้อ 52 ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในแบบ
แสดงรายการข้อมูลสิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์
ส่ วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กาหนดในข้อ 53
หมวด 2
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ 53 ก่ อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ ง ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสานักงานในรู ปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนรายใดมิได้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่อสานักงานจานวนหนึ่งชุด
(1) ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่จดั พิมพ์จากระบบซึ่งผูเ้ สนอขายได้ยนื่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว
(2) ต้นฉบับหนังสื อมอบอานาจที่แสดงว่าผูด้ าเนินการยื่นข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ในการดาเนินการดังกล่าวและการอื่นที่จาเป็ น
การยืน่ ข้อมูลและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 54 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2559 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2564 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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หมวด 3
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
_________________
ข้อ 55 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
(2) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)
(3) มีขอ้ มูลเพิ่มเติมตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 56 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ให้เป็ นไปตามแบบดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาข้อมูลในแบบดังกล่าวด้วย
(1) ในกรณี ที่การเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั มีการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียน
พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตาม
แบบ 69-FE ท้ายประกาศนี้
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1)
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็ นไปตามแบบใด ๆ ที่มีรายละเอียดของรายการอย่างน้อย
ตามที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 57 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามข้อ 56 ต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติม
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนในหุน้ ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจัดตั้งขึ้น
ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์น้ นั ๆ ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดง
ในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
เนื่องจากมิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ
บริ ษทั ต่างประเทศด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
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(ง) ยกเลิก
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ข้อจากัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสี ยง
ข้อจากัดที่จะไม่ได้รับใบหุน้ เนื่องจากหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ เป็ นต้น
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอานาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าว
อย่างชัดเจน
(3) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวน
งบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้
และการให้ขอ้ มูลอื่นหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ข้อ 58 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุน้ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตาม
ข้อ 56 นอกจากข้อมูลตามข้อ 57 แล้ว ต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังนี้
(ก) การเสนอขายหุน้ ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ ต้องจัดให้มีคาเตือนที่สามารถ
ทาให้ผลู ้ งทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ ยงจากการลดลงของ
ราคาหุน้ ดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. เป็ นการเสนอขายโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาหุน้ ที่เสนอขายดังกล่าว
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก
2. บริ ษทั ต่างประเทศมีการเสนอขายหุน้ ประเภทเดียวกันต่อบุคคลใด
ในราคาที่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อน
การเสนอขายในครั้งนี้ และหุน้ ที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิ บ
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
(ข) การยกเลิกการเสนอขายหุน้ โดยให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิก
การเสนอขายหุ ้นและคืนเงินแก่ผจู ้ องซื้อในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายหุน้ ไม่สามารถเสนอขายหุน้ ได้ตาม
จานวนขั้นต่า หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับ
การรับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงให้แสดงขั้นตอนและวิธีการในการยกเลิกการเสนอขาย
และการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวให้ชดั เจน



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ เพื่อนาไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ต้องมีขอ้ ความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริ ษทั ต่างประเทศผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว
(3) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับ
ผูข้ ออนุญาตในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้
ในเรื่ องที่สาคัญ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กากับดูแลบริ ษทั มหาชนจากัดของประเทศไทย
ในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 59 งบการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 23/1 และข้อ 24
ข้อ 60 ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทาโดยบุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตและที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อน
มูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้า
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณีที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของ
ประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (1) ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินนั้น
2. เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นสากล
3. เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมี หุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ 61 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่จดั ทาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ น
ภาษาไทย ต้องจัดให้มีขอ้ มูลที่จะเผยแพร่ ดงั กล่าวไว้เป็ นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 62 ก่อนปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ ง
ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูล
มีผลใช้บงั คับแล้วต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
_________________
ข้อ 63 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้วิธีการลงลายมือชื่อเป็ นไปตาม
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ในการลงลายมือชื่อในเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์
ของประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของตลาดหลักนั้น เว้นแต่ประเทศดังกล่าวไม่มีกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์
กาหนดไว้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน (ข)
(ข) ในกรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ต้องลงลายมือชื่อโดย
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่เป็ นผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั และในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์
เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(ข) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
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(3) ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ข้อ 64 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 63 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจาก
การที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ
แสดงรายการข้อมูล
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 65
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 65 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้นระยะเวลาดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดหลัง ทั้งนี้ กาหนดเวลาดังกล่าวต้อง
ไม่เกินกว่าสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ครบถ้วน
(1) สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ครบถ้วน
(2) วันที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ระบุขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ซึ่งได้แก่
จานวนและราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง
การจัดจาหน่าย การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทานองเดียวกัน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ดังกล่าว ครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอื่นครบถ้วน จนถึงวันที่ยนื่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั

28
(3) วันที่ครบกาหนดเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับในต่างประเทศ สาหรับกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เดียวกันพร้อมกันหรื อ
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

