
 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 14/2558 
เรื่อง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 

บริษัทต่างประเทศที่มหีรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

(ฉบับประมวล) 
_________________ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 99/2552  เรื่อง ข้อกำหนดที่เก่ียวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2556  เรื่อง ข้อกำหนดที่เก่ียวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2556  เรื่อง ข้อกำหนดที่เก่ียวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ข้อ 3   ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่กำหนด
ตามประกาศนี้ 
  “หลักทรัพย์”  หมายความว่า   หลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นการออก 
ด้วยวัตถุประสงค์ใด   
  (1)  หุ้น 
  (2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
  (3)  หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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“บริษัทอาเซียน”  หมายความว่า   บริษัทต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศ 
กลุ่มอาเซียน 
  “กลุ่มอาเซียน”  หมายความว่า   ประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน
ของประเทศนั้น ๆ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาให้ 
บริษัทออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกันหรือ 
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 

“บริษัทซีแอลเอ็มวี”  หมายความว่า   บริษัทตา่งประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

“แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  

“ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทย่อย” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” 
“ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

ภาค 1 
บททั่วไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใช้ประกาศ 
_________________ 

  ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคบักับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศที่เป็นไปตามเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  มีตลาดรองสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศอยู่แล้วในวันที่ยื่น 
คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในประเทศไทย  
        (ข)  จะมีตลาดรองสำหรับซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศเพ่ือรองรับ 
หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (initial public offering - IPO) ในหลายประเทศ  
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โดยการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหุ้นทั้งหมด 
ที่เสนอขายในครั้งแรกดังกล่าว 
        การเสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจดทะเบียน 
หุ้นที่ออกใหม่นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว้นแต่เป็น 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทอาเซียนซึ่งมีหรือจะมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็น 
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน โดยหากเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปครั้งแรก
จะต้องเสนอขายพร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย 
  (2)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทอ่ืนนอกจากหุ้นของ 
บริษัทต่างประเทศ โดยบริษัทต่างประเทศนั้นเคยได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทั่วไป ไม่ว่าตามประกาศใด 
  (3)  เป็นการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศเพ่ือให้มีการนำหุ้นของ
บริษัทตา่งประเทศจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (4)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ซึ่งหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น 
เป็นหลักทรัพย์ตาม (2)   

  ข้อ 5   การเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งหุ้นนั้นมีตลาดหลักสำหรับ
การซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในหมวด 2 ของ 
ภาค 2 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นนั้นมีตลาดหลักสำหรับ
การซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาต 
ในหมวด 3 ของภาค 2 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4 
  (3)  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทอ่ืนนอกจาก (1) และ (2)  
โดยบริษัทต่างประเทศที่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ไม่ว่าตามประกาศใด  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตในภาค 3 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4 
  (4)  การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 4 

ข้อ 6   ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อ
ประเทศที่สำนักงานยอมรับ ให้ถือว่าเป็นตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศที่ยื่น 
คำขออนุญาตตามประกาศนี้  ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีท่ีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในประเทศไทยจะมี 
ลักษณะตามข้อ 7  

(1)  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งหุ้นของบริษัทต่างประเทศนั้นเป็นหลักทรัพย์ 
ซื้อขายอยู่ในตลาดดังกล่าวอยู่แล้วในวันที่บริษัทต่างประเทศยื่นคำขออนุญาต 
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(2)  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่บริษัทต่างประเทศนั้นแสดงเจตนาผูกพันว่าจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศดังกล่าว 
เป็นหลัก (home regulator)   

  ข้อ 7   ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลัก
สำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศ 
  (1)  กรณีทีบ่ริษัทต่างประเทศมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศแล้ว และจะเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละหกสิบของจำนวนหุ้น 
ที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนดังกล่าว สำนักงานอาจไม่นับรวม
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ร่วมลงทุนระยะยาว (strategic investors) ได ้
  (2)  กรณีที่บริษัทต่างประเทศเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเป็นสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเทียบกับการเสนอขายในประเทศอ่ืน 

  ข้อ 87   ยกเลิก 

หมวด 2 
ภาษาท่ีใช้ในการยื่นข้อมูลหรือเอกสาร 

และงบการเงิน 
_________________ 

  ข้อ 9   การยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 

(1)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  ภาษาไทย 
        (ข)  ภาษาอังกฤษ  
        (ค)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (2)  ในกรณีท่ีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสาร 
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
        (ก)  ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง 
ตรงตามสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 

 
7 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรือเอกสาร 
ที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงและมิได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดทำเป็นภาษาใด 
ในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่ว่าจะมีการจัดทำด้วยภาษาอ่ืนด้วยหรือไม่  เว้นแต่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 

หมวด 3  
อำนาจของสำนักงาน 

_________________ 

  ข้อ 10   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคำขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ได้  

(1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหลักทรัพย์มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้  

(2)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย

โดยรวม  
(4)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจ 

ทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือ  
เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 11   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ซึ่งหาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นอาจทำให้ 
การพิจารณาของสำนักงานเปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหารชี้แจง หรือเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้บริษัทต่างประเทศระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจง หรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

(2)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือ 
ยังไม่มีผู้จองซื้อ และให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในส่วนที่ได้เสนอขายหรือมีผู้จองซื้อแล้ว 
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ข้อ 12   ในกรณีท่ีเข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้ 
บังคบักับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามภาค 2 หรือตามหมวด 2 ของภาค 3 ได้  

(1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว  

(2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอ่ืนที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน 

การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ 136   ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 
ตามภาค 2 หรือภาค 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
คำสั่งของสำนักงานที่จะสั่งให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
(2)  แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
(3)  ชี้แจงเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  

และไม่ทำให้สำคัญผิด 
(4)  กระทำการหรือไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุน 

ตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ทำให้สำคัญผิด 

ข้อ 14   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กำหนด 
เพ่ิมเติมตามประกาศนี้  หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์แสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดำเนินการประการอ่ืนเพ่ือทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว   

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.  31/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ข้อ 15   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ตามภาค 4  หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้  
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 
  (1)  เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
  (2)  ชี้แจงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล 
  (3)  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระในการทำความเห็นเกี่ยวกับ 
ความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวน 

เมื่อสำนักงานดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานหยุดนับระยะเวลาการมีผล 
ใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไว้ชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 75  
และหากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่งจนล่วงเลย 
ระยะเวลาเกินสมควร ให้ถือว่าผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีก โดยให้สำนักงานคืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
นั้นต่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป  

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

________________ 

หมวด 1 
การยื่นคำขออนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 16   ให้บริษัทต่างประเทศท่ีประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต   
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย 
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ข้อ 171   ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงาน
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
สำหรบัประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม ่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

  ข้อ 18   ในกรณีท่ีสำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการหรือสถานที่อ่ืนใด 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร  
โดยสำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์ทีช่ัดเจนในเรื่องดังกล่าวได้ 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับกับการเยี่ยมชมกิจการหรือสถานที่อ่ืนใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

ข้อ 191   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามข้ันตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพ่ือให้ 
ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง 
ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน  
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ 
สำนักงานได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงาน 
จะเริ่มการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน 
โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 201   ยกเลิก 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้น 

เป็นตลาดต่างประเทศ 
_________________ 

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 
_________________ 

  ข้อ 21   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
ได้ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ขออนุญาต ตามข้อ 22 
  (2)  เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการตามข้อ 23 
  (3)4  เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 23/1 ข้อ 24 และข้อ 25 
  (4)  จัดให้มีตัวแทนของผู้ขออนุญาตในประเทศไทยตามข้อ 26 
  (5)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม 
ในข้อ 27  

ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยแสดงต่อสำนักงานได้ว่า 
  (1)10  ธุรกิจของผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้ 
        (ก)  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย์ การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น  
 
 

 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บรษิัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2566  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
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        (ข)  ไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ อันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับ 
ผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ  
        ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การพิจารณากรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง (ก) และผลกระทบอย่างร้ายแรง 
และมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง (ข) ได้ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ของประเทศท่ีใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต  
  (3)2  ไม่มีลักษณะตามข้อ 22/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในข้อ 22/1(1) (ก) 

  ข้อ 22/12   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในข้อ 22/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต 
        (ก)  เคยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ในเรื่องทีมี่นัยสำคัญ 
        (ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจาก 
มีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังนี้  
    1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมี  
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 
    2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยทำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 
        (ค)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง  
หรอืสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.  56/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.  56/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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        (ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหกัล้างขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง  
ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี ้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง  
หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 

(4)  เป็นบุคคลทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพ่ือให้บุคคลที่มีลักษณะตาม 
(1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มี 
ลักษณะดังกล่าวนั้น 

ข้อ 22/22   มิใหน้ำความในข้อ 22/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุม 
การดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 22/1(1) หรือ (2) แล้ว 

ข้อ 23   กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
  (2)  มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลัง 
ไม่เกินกว่าสิบปี 
        (ก)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร 
ในการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมตคิณะกรรมการ  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ 
        (ข)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน 
ไม่ว่าเป็นกฎหมายไทยหรือต่างประเทศในเรื่องดังนี้ 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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    1.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
    2.  การกระทำโดยทุจริต การทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้  
หรือต่อประชาชน   
    3.  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริต   
    4.  การจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง 
อันเป็นสาระสำคัญท่ีควรบอกให้แจ้ง   
    5.  การประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก   
        (ค)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน และต้องคำพิพากษา
หรอืคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 

ข้อ 23/14   งบการเงินดังนี้ของผู้ขออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 24 
  (1)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง 
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุดก่อนยื่น 
คำขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดท้ายก่อนยื่นคำขออนุญาต 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขออนุญาต 

ข้อ 244   งบการเงินตามข้อ 23/1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้  เว้นแต่เป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
        (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ 
นี้ด้วย 
        (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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        (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ 
หรือกำหนด โดยมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก
IFRS (reconciled IFRS) ไว้ด้วย 

(2)  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือชื่อตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจำรอบ 
ปบีัญชี) หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
        (ข)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ต่างประเทศ 
  (3)  รายงานของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้ 
        (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
        (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี  
โดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษทั 
ที่ออกหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตสามารถ
จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1) 

  ข้อ 25   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศอยู่แล้วก่อนยื่นคำขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศท่ีใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งทีอ่อกตามกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 

ข้อ 26   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน 
ในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ  รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง 
หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขออนุญาตได้ และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถ 
ปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย   

  ข้อ 27   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว ต้องไม่ปรากฏพฤติกรรม 
ในระหว่างเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียน 
อย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการบริหารกิจการในลักษณะไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดช่องให้ผู้ถือหุ้น  
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เข้าตรวจสอบการบริหารกิจการ หรือมีการเพิกเฉยละเลยหรือจงใจไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
ตามนโยบายที่สำคญัหรือแนวทางซึ่งได้เผยแพร่ให้ทราบเป็นการทั่วไป เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 28   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 29  
ถึงข้อ 36  เว้นแต่ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นของผู้ได้รับอนญุาต 
มิไดต้ั้งอยู่ในประเทศท่ีมีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศทีส่ำนักงานยอมรับ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขเฉพาะที่กำหนดในข้อ 37 

ข้อ 296   นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  
หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุ้นโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการแจกจ่าย 
หนังสือชี้ชวน การโฆษณาชี้ชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใชบ้ังคับ 

(1)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด 
ในสาระสำคัญ 

(2)  สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้ 

ข้อ 30   ในการโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นทางสิ่งตีพิมพ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามที่
กำหนดในมาตรา 80 แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้เอกสารหรือการโฆษณานั้น มีข้อมูลเกี่ยวกบั 
ข้อจำกัดและความเสี่ยงตามที่กำหนดในข้อ 57(1) โดยสังเขปด้วย 

ข้อ 319   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่
สำนักงานแจ้งการอนุญาต  หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวและประสงค์ 
จะเสนอขายหุ้นต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคำขอต่อสำนักงานกอ่นพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
เพ่ือขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 61/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย (ถ้ามี)  
ในกรณีนี้ ใหส้ำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่ 
วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก  ทั้งนี้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
แนวทางท่ีกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ข้อ 32   ในกรณทีีเ่ป็นการเสนอขายหุ้นเพ่ือนำไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก  หากผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามจำนวนขั้นต่ำ  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการรับหุ้น 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวนและคืนเงินแก่ 
ผู้จองซื้อ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบริษัทอาเซียนที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตาม
จำนวนขั้นต่ำ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับ 
การรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  หากบริษัทอาเซียนนั้นมหีรือจะมตีลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้น 
เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอาเซียน 

ข้อ 33   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม 
มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ติดตามดูแลการมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ตามท่ีกำหนดในข้อ 23 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าท่ีมีอำนาจตามกฎหมายในการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว 

(2)  ดูแลและจัดให้มีกรรมการและผู้บริหารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23  
อยู่ตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าท่ีมีอำนาจตามกฎหมายเพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารที่เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 34   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำรงคุณสมบตัิเกี่ยวกับการมีตัวแทนในประเทศ 
เพ่ือทำหน้าทีต่ามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 26 

  ข้อ 354   ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน   

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปฏิบัติ 
เป็นอย่างอ่ืนได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงนั้น  ทั้งนี้ มิให้นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมตินั้น  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

(2)  กรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

ข้อ 36   ในกรณทีี่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตประสงค์จะได้รับ 
หรือตรวจดูข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน และตามประกาศนี้  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย 

ข้อ 37   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการได้รับอนุญาตว่าตลาดหลัก 
สำหรับการซื้อขายหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตมิได้ต้ังอยู่ในประเทศท่ีมีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศ 
ทีส่ำนักงานยอมรับ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในหมวด 3  
ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
โดยอนุโลม ในการนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งการตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตด้วย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจ
กำหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะของการเสนอขายและผู้ได้รับอนุญาตได้ 

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นที่มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้น 

เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
_________________ 

  ข้อ 38   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษัทต่างประเทศ 
จะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  (1)  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนด 
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุโลม  เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ขออนุญาตได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์ 
ตามข้อ 39 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
อยู่แล้วก่อนวันยื่นคำขออนุญาต ผู้ขออนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศท่ีใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำและการนำส่งงบการเงนิหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท 

  ข้อ 39   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทซีแอลเอ็มวี มิให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในเรื่องดังต่อไปนี้ มาอนุโลมใช้กับ 
ผู้ขออนุญาต 
  (1)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุน 
ในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลแก่สำนักงานตามข้อ 17 แห่งประกาศดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ี 
บริษัทซีแอลเอ็มวีดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามข้อ 40(2) รวมอยู่ด้วย 
        (ข)  มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เฉพาะในกรณีท่ีมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับ
ภาครัฐที่ทำให้การถือหุ้นไม่สามารถเป็นไปตาม (ก) ได้ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตาม 
ข้อ 40(2) รวมอยู่ด้วย 
        การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข)  
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นทีม่ีลักษณะตามข้อ 40   
  (2)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีปรึกษาทางการเงินตามข้อ 36 ของประกาศดังกล่าว   
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้ 
        (ก)  เป็นบริษัทซแีอลเอ็มวีที่มีลักษณะตาม (1) 
        (ข)  เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว 

ข้อ 40   การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามข้อ 39(1) (ก) หรือ (ข)  
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
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  (1)  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
  (2)  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทต่างประเทศนั้น 
อย่างมีนัยสำคัญ 

  ข้อ 41   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 38 ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามที่ 
กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุโลม 
โดยในการนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งการตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตด้วย 
  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจ
กำหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับลักษณะของการเสนอขายและผู้ได้รับอนุญาตได้ 

ภาค 3 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทต่างประเทศ 

ทีเ่คยได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานแล้ว 
_________________ 

  ข้อ 42   ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้   

(1)  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือขายหรือโอนสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนได้ 

(2)  หุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหลักทรัพย์ตาม (1) ที่ให้สิทธิที่จะซื้อหรือแปลงสภาพ 
เป็นหุ้นได้ 

(3)  หุ้นที่ออกเพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่อาจ 
แปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด ซึ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน 
การถือหุ้น  

(4)  หุ้นที่ออกเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ 
(5)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
(6)  หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตาม (5) 
(7)  หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

  ข้อ 43   บริษัทต่างประเทศอาจเสนอขายหลักทรัพย์ได้ เมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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  (1)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเป็นการทั่วไป   
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 
  (2)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์อ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) ทีไ่ด้รับอนุญาตจาก 
สำนักงานโดยมีการยื่นคำขอ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตในหมวด 2   

หมวด 1 
การอนุญาตเป็นการทั่วไป 
_________________ 

  ข้อ 44   การเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 42(1) (2) (3) หรือ (4) ให้ถือว่าได้รับอนุญาต 
จากสำนักงานหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 45 

  ข้อ 45   บริษัทต่างประเทศทีเ่สนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 44 ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
        (ข)  เป็นบริษัทอาเซียนที่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้น 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
  (2)  สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 
ที่โอนสิทธิได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบรษิัทต่างประเทศนั้น 

หมวด 2 
การอนุญาตโดยมีการยื่นคำขอและ 

เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 
_________________ 

  ข้อ 46   ในการยื่นคำขออนุญาตเพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 42(5) (6) 
หรือ (7) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 โดยอนุโลม 

  ข้อ 47   บริษัทต่างประเทศที่จะยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 46 ได้ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้   
  (1)  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรือเป็นบริษัทอาเซียนที่เคยได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
เป็นการทั่วไป 
  (2)  มีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ 
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  ข้อ 48   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 42(5) 
(6) หรือ (7) ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษทัต่างประเทศยังมีลักษณะและเป็นไปตามท่ีจะได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของ
ภาค 2  
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 

  ข้อ 49   ให้นำความในส่วนที ่2 เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตของหมวด 2 ในภาค 2  
มาใช้บังคับกับการอนุญาตตามหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม  

ภาค 4 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

_________________ 

  ข้อ 50   ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่ไม่ได้รับยกเว้น 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังนี้ ให้ผู้เสนอขายปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ีก่ำหนดในหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีหรือ 
จะมีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ 
        (ข)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศเพ่ือให้มีการจดทะเบียน
หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นไปตาม 
เงื่อนไขดังนี้ 
    1.  เป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะอยู่ในข่ายที่จะได้รับ
อนุญาตตามหมวด 2 ของภาค 2 
    2.  มีการออกหนังสือโดยบริษัทต่างประเทศตาม 1. เพ่ือรับทราบการเสนอขาย
หุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และรับรองว่าบริษัทต่างประเทศจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 
ตลอดจนข้อกำหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        (ค)  การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ   
ทั้งนี้ เฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายภายใต้ประกาศฉบับนี้ 



21 

 

  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามภาค 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า
ด้วยข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  รวมทั้งอำนาจของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   
        (ก)  การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีตลาดหลักสำหรับการ
ซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
        (ข)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหลักทรัพย์ ซึ่งหุ้นที่เสนอขายนั้นเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกับหุ้นตาม (ก) 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

_________________ 

  ข้อ 51   การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับแล้ว 

  ข้อ 523   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในแบบ 
แสดงรายการข้อมูลสิ้นสุดลงแล้ว  หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ 
ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กำหนดในข้อ 53 

หมวด 2 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 
_________________ 

  ข้อ 538   ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2559  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  ในกรณีที่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรายใดมิได้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงานจำนวนหนึ่งชุด 
  (1)  ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ที่จัดพิมพ์จากระบบซึ่งผู้เสนอขายได้ยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว 
  (2)  ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่าผู้ดำเนินการยื่นข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ  
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ในการดำเนินการดังกล่าวและการอ่ืนที่จำเป็น 
  การยื่นข้อมูลและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ข้อ 54   ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ 

หมวด 3 
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 55   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
  (1)  ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือที่อาจทำให้สำคัญผิด และไม่ขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้ง 
ในสาระสำคัญ 
  (2)  มีข้อมูลตามที่กำหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)  
  (3)  มีข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กำหนดในหมวดนี้   

  ข้อ 56   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามแบบดังต่อไปนี้   
ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้มีที่ปรกึษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงาน 
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำข้อมูลในแบบดังกล่าวด้วย 
  (1)  ในกรณีท่ีการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียน 
พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม 
แบบ 69-FE ท้ายประกาศนี้ 
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  (2)  ในกรณทีีเ่ป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1)  
แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวสามารถเป็นไปตามแบบใด ๆ ที่มีรายละเอียดของรายการอย่างน้อย
ตามท่ีกำหนดในหมวดนี้ 

  ข้อ 57   แบบแสดงรายการขอ้มูลที่ยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 56 ต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติม 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยงในเรื่องดังนี้ 
        (ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศ ซึ่งเกีย่วข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งข้ึน  
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดง 
ในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

        (ข)  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทต่างประเทศ หรือผู้เสนอขายหลักทรัพย ์
เนื่องจากมิได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ 
บริษัทต่างประเทศด้วย 
         (ค)  ผลกระทบที่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีท่ี
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 
        (ง)7  ยกเลิก 
        (จ)  ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือ 
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข้อจำกัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียง  
ข้อจำกัดท่ีจะไม่ได้รับใบหุ้นเนื่องจากหุ้นของบริษัทต่างประเทศอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น เป็นต้น 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต่างประเทศ 
ให้เป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าว 
อย่างชัดเจน 
  (3)  ข้อความท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาท่ีจะใช้ในการจัดทำหนังสือชี้ชวน  
งบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 
และการให้ข้อมูลอื่นหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจดัทำเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

  ข้อ 58   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานตาม
ข้อ 56 นอกจากข้อมูลตามข้อ 57 แล้ว ต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
 

 
7 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 79/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศทีมี่หรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยงในเรื่องดังนี้ 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ ต้องจัดให้มีคำเตือนที่สามารถ 
ทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ยงจากการลดลงของ 
ราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    1.  เป็นการเสนอขายโดยมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะนำหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก  
    2.  บริษัทต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใด 
ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดข้ึนในระหว่างหกเดือนก่อน 
การเสนอขายในครั้งนี้ และหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบ 
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 
        (ข)  การยกเลิกการเสนอขายหุ้น โดยให้ระบุเงื่อนไขเก่ียวกับการยกเลิก 
การเสนอขายหุ้นและคืนเงินแก่ผู้จองซ้ือในกรณีทีผู่้เสนอขายหุ้นไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตาม 
จำนวนขัน้ต่ำ หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับ 
การรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงให้แสดงขั้นตอนและวิธีการในการยกเลิกการเสนอขาย 
และการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวให้ชัดเจน 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นเพื่อนำไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก ต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทต่างประเทศผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว   
  (3)  ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้น 
ในเรื่องที่สำคัญ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย 
ในเรื่องดังกล่าว 

  ข้อ 594   งบการเงินของบริษัทต่างประเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ 23/1 และข้อ 24 

  ข้อ 60   ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทำโดยบุคคลที่ผู้ขออนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อน 
มูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้า
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ 
ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สำนักงานให้การยอมรับ  
  (2)  ในกรณีท่ีผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังนี้ 
        (ก)  อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแลของ 
ประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินกำหนดให้สามารถทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้  
        (ข)  ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (1) ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
    1.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น 
    2.  เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล 
    3.  เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm) 

ข้อ 61   ในกรณีท่ีผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่จัดทำเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหลักทรัพย์เป็น
ภาษาไทย ต้องจัดให้มีข้อมูลที่จะเผยแพร่ดังกล่าวไว้เป็นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย 
และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล   

ข้อ 62   ก่อนปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน 
ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน 
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้อง
ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน   
ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
มีผลใช้บังคับแล้วต้องไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจรงิต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 63   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  



26 

 

  (1)  การเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทต่างประเทศท่ีออกหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
        (ก)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
ในประเทศท่ีเป็นที่ตั้งของตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้วิธีการลงลายมือชื่อเป็นไปตาม 
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการลงลายมือชื่อในเอกสารการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ของประเทศท่ีเป็นที่ตั้งของตลาดหลักนั้น  เว้นแต่ประเทศดังกล่าวไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ 
กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (ข) 
        (ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทต่างประเทศท่ีออกหลักทรัพย์ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ ต้องลงลายมือชื่อโดย 
        (ก)   ผู้ถือหลักทรัพย์ที่เป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้น และในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์
เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
        (ข)  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่างประเทศที่ออกหลักทรัพย์  
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
  (3)  ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   

  ข้อ 64   ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพ่ือนิติบุคคล 
ตามท่ีกำหนดในข้อ 63 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุทีท่ำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจาก 
การทีบุ่คคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ 
แสดงรายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จัดให้บุคคลดังกล่าว 
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 65 

หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

_________________ 

  ข้อ 65   ภายใต้บังคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมผีลใช้บังคับ 
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เมื่อพน้ระยะเวลาดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดหลัง  ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวต้อง 
ไม่เกินกว่าสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ที่ครบถ้วน 
  (1)  สิบสี่วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน 
  (2)  วันที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นซึ่งได้แก่  
จำนวนและราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง  
การจดัจำหน่าย การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ดังกล่าว ครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอื่นครบถ้วน จนถึงวันที่ยื่นข้อมูลเกีย่วกับ 
การเสนอขายหลักทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 
  (3)  วันที่ครบกำหนดเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
มีผลใช้บังคับในต่างประเทศ สำหรับกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เดียวกันพร้อมกันหรือ 
ในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศอ่ืนด้วย 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


