ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 5/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ต่อบุคคลในวงจากัด
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “บริ ษทั จดทะเบียน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ต่อบุคคลในวงจากัด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายหุน้ ที่มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
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หมวด 1
อานาจของสานักงาน
_________________
ข้อ 4 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจสั่งมิให้การอนุญาตสาหรับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามหมวด 2
มีผลหรื อสั่งระงับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในกรณีดงั กล่าวได้
(1) บริ ษทั ต่างประเทศมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลัง
การอนุญาตได้
(2) ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(3) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่น
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อ 5 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นตามหมวด 2 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ เงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่มีนัยสาคัญ
และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุนในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
หมวด 2
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
_________________
ข้อ 6 ให้บริ ษทั ต่างประเทศเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ได้โดยถือว่าได้รับอนุญาต
จากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

3
(1) เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามที่กาหนดในข้อ 7
(2) การเสนอขายหุน้ ดังกล่าวกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของประเทศที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศ
(3) ยกเลิก
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวดนี้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามหมวด 3
ข้อ 7 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็ น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในวงจากัด
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน
ห้าสิ บรายภายในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาทภายใน
รอบระยะเวลาสิ บสองเดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้
นั้นเป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
การนับจานวนผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อการคานวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุน้
ตามวรรคหนึ่ง (2) ไม่นบั รวมส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามวรรคหนึ่ง (3) ทั้งนี้ ไม่วา่
การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ 8 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดั ตั้งขึ้นหรื อ
มีการลงทุนในลักษณะที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปโดยบริ ษทั ต่างประเทศ มิให้ถือเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 7(3)
เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามวรรคสาม ให้การเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็ นการเสนอขายที่มิให้ถือเป็ น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 7(3)
(1) กองทุนรวมนั้นมิได้จากัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะต่อผูล้ งทุนสถาบัน



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 81/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ต่อบุคคลในวงจากัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้กองทุนรวมเป็ นไปตามข้อตกลงหรื อสัญญา
ระหว่างผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั จัดการ โดยบริ ษทั จัดการดังกล่าวไม่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสิ นใจลงทุนในหุน้ ที่เสนอขายนั้นในระดับเดียวกับการบริ หารกองทุนรวมทัว่ ไป
(3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ลงทุนในหุน้ ที่เสนอขายของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งในแต่ละครั้งมีมูลค่าเกินกว่า
ร้อยละห้าสิ บของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น
(ข) ลงทุนในหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวม
ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อ
กองทุนรวมนั้นเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ยืน่ คาขอความเห็นชอบต่อสานักงาน พร้อมทั้งคาชี้แจงและเอกสารหลักฐาน และให้สานักงานมีอานาจ
ให้ความเห็นชอบให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมในฐานะ
เป็ นผูล้ งทุนสถาบันในครั้งนั้นได้
หมวด 3
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 9 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ ที่จะออกใหม่ต่อบุคคล
เป็ นการทัว่ ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุน้ ที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กบั บุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้ การเสนอขาย
หุน้ ดังกล่าวอยูภ่ ายในลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อ 7 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรื อ (3) เท่านั้น และผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องจัดให้มีขอ้ ความตาม (2) ในเอกสารดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ ้นพร้อมกันหรื อ
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอื่น เอกสารนั้นต้องมีขอ้ มูลไม่นอ้ ยกว่าที่เปิ ดเผยในประเทศอื่น
(2) ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ซึ่งต้องไม่มีหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้วคงค้างอยู่
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่เป็ นกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้
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(ก) สานักงานได้อนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปแล้ว
(ข) แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อดาเนินการให้หุ้นนั้นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ค) ผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(3) การเสนอขายหุ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
อนุมตั ิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(ข) ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน การได้มาซึ่งมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ้นตาม (ก) ต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
1. วาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวต้องเป็ นวาระ
ที่เสนอโดยผูไ้ ด้รับอนุญาต
2. ผูไ้ ด้รับอนุญาตได้ให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม 1.
ต่อผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับเอกสารการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้
ข้อ 10 ในกรณี ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหมวด 2
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนและเป็ นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า หากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นตลาดหลักสาหรับการซื้อขายหุน้ ของผูไ้ ด้รับอนุญาตดังกล่าว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การเสนอขายหุน้ ราคาต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ในกรณี ที่หุน้ ของผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการซื้ อขายในหลายตลาด การพิจารณาการเป็ น
ตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุ ้นตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่ มีหุ้นหรื อจะมี หุ้นเป็ นหลักทรั พย์ซ้ ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โดยอนุโลม
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ข้อ 11 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 2 ยืน่ เอกสารหลักฐานต่อสานักงานพร้อมกับ
การรายงานผลการขาย ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สานักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

