
  
 

 

 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 19/2559 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือ 
จะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ซ่ึงเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในประเทศไทย 
__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และขอ้ 16 และขอ้ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2558   
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ส านกังาน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 57/2552  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศท่ีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีเป็นขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงใชป้ระกอบกบั
ขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ  
 (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการยืน่เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาต ตามขอ้ 3 และขอ้ 4  
 (2)  การรายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนในประเทศไทยเป็นการทัว่ไป  
ตามขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8  

ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ยืน่แบบค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีหรือจะมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้ 
เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัแบบค าขออนุญาตเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
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แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศและวิธีการยืน่ค าขออนุญาต มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 (2)  กรณีท่ีบริษทัต่างประเทศมีหรือจะมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็น 
ตลาดต่างประเทศ ใหย้ืน่ค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกเพื่อการจดทะเบียนหุน้ท่ี
เสนอขายนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือการเสนอขาย 
หุน้เพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียน ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตามแบบดงัน้ี ท่ีแสดงไวใ้นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์นั้น พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามขอ้ 4  
         1.  แบบ 35-FE-1 ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นคร้ังแรก 
         2.  แบบ 35-FE-2 ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม 1. 
         (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุน้กรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (ก) หรือเป็นการ 
เสนอขายหลกัทรัพยอ่ื์น ใหย้ืน่ค าขออนุญาตตามแบบท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยตอ้ง 
เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดไวใ้น (ก) 1. หรือ 2. แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ค าขออนุญาตตามขอ้ 4  

  ขอ้ 4   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดย
บริษทัต่างประเทศตามขอ้ 3(2) ใหมี้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เอกสารซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัต่างประเทศท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ยืน่มานั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีบริษทัยืน่ไวต้ามวรรคหน่ึงแลว้  

(2)  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปลี่ยนช่ือหรือสกุล ใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) 
(ข)  เลขประจ าตวัประชาชน หรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง 
(ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
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  (3)  ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหอ้อกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (4)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ออกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (5)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
  (6)  ส าเนาสัญญาแต่งตั้งใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (7)  ส าเนาหนงัสือแต่งตั้งหรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการแต่งตั้ง
ตวัแทนในประเทศไทยของบริษทัต่างประเทศ  
  (8)  หนงัสือรับรองจากบริษทัต่างประเทศเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบภายหลงัการเสนอขายหุน้  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็นคร้ังแรก 
  (9)  ส าเนาหนงัสือท่ีแสดงไดว้า่การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้น
กระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศนั้น 
  (10)  ส าเนาหนงัสืออนุญาตใหเ้พิ่มทุนจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ
ของผูข้ออนุญาต (ถา้มี) 
   (11)  งบการเงินและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต (ถา้มี) 
  (12)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชน 
   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรหรือมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าให้  
บริษทัต่างประเทศไม่สามารถจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึงบางรายการ  
บริษทัต่างประเทศอาจขอผ่อนผนัการจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ 
  ในการพิจารณาผ่อนผนัตามวรรคสอง ส านกังานจะค านึงถึงความจ าเป็นในการส่งขอ้มูล
หรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผ่อนผนั หรือมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูลหรือ  
เอกสารหลกัฐานดงักล่าวประกอบดว้ย 

ขอ้ 5   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูเ้สนอขายมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพย์
ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมี 
ตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การรายงานผลการขายตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมี 
ตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 6 ขอ้ 7 และ 
ขอ้ 8 

  ขอ้ 6   กรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5(2) ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพย์
รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อส านกังานภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดง
รายละเอียดตามแบบ 81-FE-1 ท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด
ท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้ใหบ้ริษทัต่างประเทศตามขอ้ 5(2) ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
รายงานผลการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยน์ั้นโดยใชแ้บบ 81-FE-1 ท่ีจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
และตอ้งรายงานภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยด์งักล่าวในแต่ละคร้ัง 
  (2)  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ ในกรณีท่ีมี 
การใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเน่ืองตั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ   

ขอ้ 8   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถรายงานผลการขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 หรือขอ้ 7 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นอาจ
ขอผอ่นผนัการรายงานดงักล่าว โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด  
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะสามารถรายงานผลการขายนั้น
ไดม้าพร้อมดว้ย  

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 


