ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 19/2559
เรื่ อง ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อ
จะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และข้อ 16 และข้อ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ น
หลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 สานักงาน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 57/2552 เรื่ อง ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศที่เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ในประเทศไทย ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ข้อ 2 ประกาศนี้เป็ นข้อกาหนดเพิ่มเติมในเรื่ องดังต่อไปนี้ ซึ่งใช้ประกอบกับ
ข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
(1) แบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการยืน่ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขออนุญาต ตามข้อ 3 และข้อ 4
(2) การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนในประเทศไทยเป็ นการทัว่ ไป
ตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8
ข้อ 3 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ยืน่ แบบคาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหรื อจะมีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้
เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบคาขออนุญาตเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
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แบบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยืน่ คาขออนุญาต มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(2) กรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศมีหรื อจะมีตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ เป็ น
ตลาดต่างประเทศ ให้ยนื่ คาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรกเพื่อการจดทะเบียนหุน้ ที่
เสนอขายนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อการเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั จดทะเบียน ให้ยนื่ คาขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่จดั ไว้เพื่อการดังกล่าว โดยต้องเป็ นไปตามแบบดังนี้ ที่แสดงไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์น้ นั พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตตามข้อ 4
1. แบบ 35-FE-1 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครั้งแรก
2. แบบ 35-FE-2 ในกรณี อื่นนอกจากกรณี ตาม 1.
(ข) กรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ กรณีอื่นนอกจากกรณี ตาม (ก) หรื อเป็ นการ
เสนอขายหลักทรัพย์อื่น ให้ยนื่ คาขออนุญาตตามแบบที่จดั ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน โดยต้อง
เป็ นไปตามแบบที่กาหนดไว้ใน (ก) 1. หรื อ 2. แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขออนุญาตตามข้อ 4
ข้อ 4 เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดย
บริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 3(2) ให้มีดงั ต่อไปนี้
(1) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริ ษทั ต่างประเทศที่จะเสนอขายหลักทรัพย์
ในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กาหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ในกรณีที่บริ ษทั ต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมาพร้อมกับการยืน่ คาขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ยนื่ มานั้น เป็ นเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่บริ ษทั ยืน่ ไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว
(2) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อสกุล ให้ระบุชื่อหรื อสกุลเดิมด้วย)
(ข) เลขประจาตัวประชาชน หรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง
(ค) การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น
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(3) สาเนามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้ออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(4) สาเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(5) หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงิน
(6) สาเนาสัญญาแต่งตั้งให้บุคคลอื่นมีอานาจเด็ดขาดในการบริ หารงาน (ถ้ามี)
(7) สาเนาหนังสื อแต่งตั้งหรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ตัวแทนในประเทศไทยของบริ ษทั ต่างประเทศ
(8) หนังสื อรับรองจากบริ ษทั ต่างประเทศเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบภายหลังการเสนอขายหุน้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครั้งแรก
(9) สาเนาหนังสื อที่แสดงได้วา่ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้น
กระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(10) สาเนาหนังสื ออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจ
ของผูข้ ออนุญาต (ถ้ามี)
(11) งบการเงินและงบการเงินรวมประจารอบปี บัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาส
สุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต (ถ้ามี)
(12) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรหรื อมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้
บริ ษทั ต่างประเทศไม่สามารถจัดส่ งข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ งบางรายการ
บริ ษทั ต่างประเทศอาจขอผ่อนผันการจัดส่งข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ในการพิจารณาผ่อนผันตามวรรคสอง สานักงานจะคานึงถึงความจาเป็ นในการส่งข้อมูล
หรื อเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผัน หรื อมาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทนการส่ งข้อมูลหรื อ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย
ข้อ 5 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผเู ้ สนอขายมีหน้าที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมี
ตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรายงานผลการขายตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมี
ตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ เป็ นตลาดต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ข้อ 7 และ
ข้อ 8
ข้อ 6 กรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 5(2) ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์
รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดง
รายละเอียดตามแบบ 81-FE-1 ที่จดั ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 7 ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นใด
ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิเป็ นหุน้ ได้ ให้บริ ษทั ต่างประเทศตามข้อ 5(2) ที่เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
รายงานผลการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์น้ นั โดยใช้แบบ 81-FE-1 ที่จดั ไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
และต้องรายงานภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์ดงั กล่าวในแต่ละครั้ง
(2) ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่มี
การใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่ องตั้งแต่วนั ที่กาหนดให้ใช้สิทธิ
ข้อ 8 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นทาให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6 หรื อข้อ 7 ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนด ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั อาจ
ขอผ่อนผันการรายงานดังกล่าว โดยต้องทาเป็ นหนังสื อถึงสานักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กาหนด
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะสามารถรายงานผลการขายนั้น
ได้มาพร้อมด้วย
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

