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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 44/2543 
เร่ือง   การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 63(5) มาตรา 64(2) และ (3)  มาตรา 67  
มาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และมาตรา 71(5)  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 13/2539  
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี  
12 กนัยายน พ.ศ. 2539 
 (2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 18/2540  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2540 
 (3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 22/2541  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 38/2541  
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541 
 (5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 48/2541 
เร่ือง  การแกไ้ขเพิ่มเติมการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2541 

 ขอ้ 3   ในประกาศน้ีและในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ทา้ยประกาศน้ี 



 

16/02/2549  ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ.44/2543 (ฉบบัประมวล) 

2 

 (1)10   “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่  พนัธบตัร หุ้น หุน้กู ้หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ  
หรือตัว๋เงิน 

 (2)7   “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ์  
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (3) “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้และใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้
 (4) “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่ หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระคืนไม่เกิน 
สองร้อยเจ็ดสิบวนั แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(4/1)10  “ตัว๋เงิน”  หมายความวา่ ตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะของตัว๋เงินท่ีเป็นหลกัทรัพย ์

(4/2)10  “ตัว๋เงินระยะสั้น”  หมายความวา่ ตัว๋เงินท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อย 
เจ็ดสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกตัว๋ หรือตัว๋เงินท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
 (5)13  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 

(ก) ธนาคารพาณิชย ์
(ข) บริษทัเงินทุน 
(ค) บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

ส่วนบุคคลหรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ) บริษทัประกนัภยั 
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 

นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 (ซ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
  (ฌ) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (ญ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 
10   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 
     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
7
    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2546 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2546 
13

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 



 

16/02/2549  ประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่ กจ.44/2543 (ฉบบัประมวล) 

3 

(ฎ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฏ) กองทุนรวม  
(ฐ) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)  

โดยอนุโลม 
 (5/1)13   ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 
 (5/2) 13   ถูกยกเลิกโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 
 (6) “หลกัทรัพยท่ี์เคยเสนอขายต่อประชาชน”  หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์บริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพยไ์ดเ้คยยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ 
ส านกังาน และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพยน์ั้นไดน้ าหลกัทรัพยด์งักล่าวเสนอขาย 
ต่อประชาชนแลว้ภายหลงัแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
  (7)7  “การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่  การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ การใชสิ้ทธิส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามหุน้กูอ้นุพนัธ์ การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้กูต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้การใชสิ้ทธิ 
ซ้ือหุน้ตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 
 (8) “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์
 (9)15 “บริษทั”  หมายความวา่  บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความรวมถึง
นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 

(9/1)4 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีมีหุน้ซ่ึงจดทะเบียน
ไวโ้ดยยงัมิไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
13

    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 
7
    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2546 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2546 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
4
     ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2544 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2544 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2544 
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  (9/2)11  “สถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย”์ 
  (9/3)15  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 
 (10) “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 

(ก) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (ข) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (ค) บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุ้นในบริษทัตาม (ข)  
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
  (ง) บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น   
  การถือหุน้ของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(11) “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
  (ก) บริษทัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (ข) บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (ค) บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข)  
ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

(ง) บริษทัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

 
11

    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 55/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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  (จ)  บริษทัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจ 
ควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 
  การถือหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)  
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 (12) “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
  (ก) บริษทัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 
ยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น   
  (ข) บริษทัท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม 
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบาย 
ดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 
  การถือหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้งดว้ย 
 (13) “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า บุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนตามมาตรา 258(1) ถึง (7)  
โดยอนุโลม 
 (14) “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
  (ค) ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
  (ง) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 
  (จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค)  ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
 (15) “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
ส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี 
ทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (16)9  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2546 

 
9
    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2546 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2546 
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 (17) “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์การถือหุน้ดงักล่าว 
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 (18) “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์ 
มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ไม่วา่ 
อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 
  (ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
  (ข) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษทันั้นได ้
  (ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการด าเนินงานของบริษทั 
  (ง) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั 
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (19)7   “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่ บุคคลภายในของ 
บริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ แลว้แต่กรณี 
 (19/1)15  “หุน้อา้งอิง”  หมายความวา่ หุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
 (20) “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
และบริษทัยอ่ย 

 
7
   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2546 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2546 
15

   ถูกแกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 55/2547 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
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 (20/1)2  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่  ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์” 
 (21) “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

 ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2  เวน้แต่ไดรั้บ 
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวด 1 

  ขอ้ 57   การยืน่หรือการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่หรือการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดว้ย 

 
หมวด 1 

การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

ส่วนท่ี 1 
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ 

 

 ขอ้ 6   ใหห้ลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
มาใชบ้งัคบั 
 (1) หุน้กูท่ี้กระทรวงการคลงัค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ีย แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (2) หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายโดยเจา้ของหลกัทรัพย ์โดยหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งออกโดย 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 (3) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะและการเสนอขายในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

 
2
   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 47/2543 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2543 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2544 
7
   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2546 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2546 
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  (ก) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 
และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  (ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเสนอขายโดยเจา้ของหลกัทรัพย ์ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดเ้สนอขายคร้ังแรกพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 (4) หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยด์งักลา่วเป็นหลกัทรัพยท่ี์เคยเสนอขายต่อ 
ประชาชนซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (ก) บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั และ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ตามความในมาตรา 56 
  (ข)15  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะท่ีไดท้ าขอ้ตกลง
ไวก้บัส านกังานยนิยอมท่ีจะปฏิบติัดงัน้ี 
    1. จดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามความ 
ในมาตรา 56 
   2. รายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 
 (5)10   ตัว๋เงินท่ีออกและเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกูย้มืเงินจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์

(ข)  บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 

 ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ค)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

   (ง)  บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 55/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
10

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
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ส่วนท่ี 2 6 

ลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บยกเวน้ 
   

                           ขอ้ 6/115  การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี ใหอ้ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)   ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นการทัว่ไป 
(2) ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 

ท่ีจะเสนอขายหรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตาม 
ขอ้ 6/2 ขอ้ 8(5)(ข) ขอ้ 8/1(2) และ (3) และขอ้ 9(3)(ข)  

 ขอ้ 6/215  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์กระท าโดยการเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้เสนอราคา 
และก าหนดเง่ือนไขไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัแต่ละแห่ง  
ตอ้งเป็นบุคคลเพียงหน่ึงรายหรือหน่ึงกลุ่ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดงักล่าวตอ้ง 
ประกอบดว้ยบุคคลจ านวนไม่เกินสิบราย ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนต่อส านกังาน” 

 ขอ้ 7 ใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีมูลค่ารวมกนัไม่เกิน 
ยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว  
ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์

(2) การเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสามสิบหา้ราย 
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
 (3)13 การเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนสถาบนั 

 
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2545 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545 
15

  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
13

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 
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 (4) การเสนอขายหุ้นท่ีทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหุน้นั้น  
และไม่มีลกัษณะเป็นการเสนอขายโดยทัว่ไป 
  (5)9 การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทั ตามแผนฟ้ืนฟู 
กิจการท่ีศาลใหค้วามเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด 
ใหเ้จา้หน้ีตอ้งรับหุ้นท่ีออกใหม่ดงักล่าวแทนการรับช าระหน้ี 
 

ขอ้ 7/116   การเสนอขายหุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ท่ีไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ตามขอ้ 8 ขอ้ 8/1 หรือขอ้ 9 แลว้แต่กรณี ใหอ้ยูภ่ายใต ้
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ก่อนผูอ้อก 
หลกัทรัพยเ์สนอขายต่อผูล้งทุนในคร้ังแรก ในกรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจ ากดัหรือ 
บริษทัมหาชนจ ากดั หรือ 

(2) ผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในกรณี 
ท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าวมิใช่บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั  

ขอ้ 7/216  บุคคลใดจะน าหุน้กู ้ตัว๋เงิน หรือพนัธบตัร ท่ีนิติบุคคลต่างประเทศเป็น 
ผูอ้อกและเสนอขายในต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย บุคคลนั้นจะไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้งทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศภายใตก้ารก ากบัดูแลของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย   
 

 ขอ้ 810 ใหก้ารเสนอขายหุน้กูท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ท่ีไม่ใช่หุน้กูร้ะยะสั้น ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอน 
ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   

 
9
    ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 28/2546 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2546 
10

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
16

 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 3/2549 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2549 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 
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  (ก)  การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมกนัไม่เกิน 
หน่ึงร้อยลา้นบาท ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีตราไวเ้ป็นเกณฑ์ 
  (ข) การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบราย  
  (ค) การเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 

(ง) การเสนอขายหุ้นกูต้ามท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเป็นกรณีเฉพาะจากส านกังาน  
เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการใหค้วามคุม้ครอง
แก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 
 (2) การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัโดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมกนัไม่เกิน 
หน่ึงร้อยลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง  ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าท่ีเสนอขาย ใหใ้ชร้าคาท่ีตราไว ้
เป็นเกณฑ ์
  (ข) การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อหุน้กูร้ะยะสั้นทุกรุ่น 
ทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กูร้ะยะสั้นนั้น ไม่เกินสิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
  (ค) การเสนอขายต่อบุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัอยูแ่ลว้ก่อนการเสนอขาย 
เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ี 
  (ง) การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่ตามท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเป็นกรณีเฉพาะ 
จากส านกังาน เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการให้
ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

(จ)  การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน และเขา้ลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.    การเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
2. การเสนอขายท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม 1. แต่มีการแจกจ่ายรายงานการวิเคราะห์

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูร้ะยะสั้น ของบริษทัท่ีออกหุน้กูร้ะยะสั้น หรือของผูค้  ้าประกนั  
เป็นเอกสารประกอบการเสนอขาย 
  ทั้งน้ี หากเป็นการเสนอขายท่ีเขา้ลกัษณะตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) 1. ตอ้ง 
ไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
 (3) การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ ซ่ึงไม่ขดักบัขอ้จ ากดัการโอนท่ีไดย้ื่นไวต้่อ 
ส านกังาน ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) การเสนอขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อหุน้กูอ้นุพนัธ์ทุกรุ่น 
ทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้น ไม่เกินสิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
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(ข) การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่ตามท่ีไดรั้บการผอ่นผนัเป็นการเฉพาะ 
จากส านกังาน  เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง และมีมาตรการ 
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนอยา่งเพียงพอแลว้ 

(4)  การเสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  เม่ือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

(5) การเสนอขายหุ้นกูใ้นทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี    
(ก) เป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีขอ้จ ากดัการโอน และเสนอขายโดยไม่ขดักบั 

ขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว  
 (ข)14  การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน และไดม้ีการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนส าหรบัการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไวแ้ลว้ตัง้แต่การเสนอขาย 
ในครัง้แรก โดยผูอ้อกหลกัทรพัยย์งัมีการน าสง่งบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามหนา้ที่ที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามความในมาตรา 56 
หรือผูอ้อกหลกัทรพัยไ์ดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงที่ไดใ้หไ้วก้บัส านกังานตามขอ้ 6(4)(ข) ในสว่นที่ 1 ของ 
หมวดนีโ้ดยอนุโลม แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 8/110   ใหก้ารเสนอขายตัว๋เงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 

(1)  การเสนอขายตัว๋เงินท่ีไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 6(5) ซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบฉบบั ณ  
ขณะใดขณะหน่ึง  ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมตัว๋เงินทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทั 
 (2)15   การเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงในกรณีเป็นการ 
เสนอขายท่ีไม่เขา้ลกัษณะตาม ขอ้ 6(5) หรือในส่วนท่ีเกินสิบฉบบัตาม (1) หรือเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนสถาบนั ใหแ้จกจ่ายรายงานการวิเคราะห์การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตัว๋เงินระยะสั้น  
ของบริษทัท่ีออกตัว๋เงินระยะสั้น หรือของผูรั้บอาวลัหรือผูค้  ้าประกนัเป็นเอกสารประกอบการ 
เสนอขายดว้ยส าหรับการเสนอขายในคร้ังแรก 
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   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 38/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 
10

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมและเพ่ิม โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืน 

     แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
     วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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 (3)15   การเสนอขายตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกโดยบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน 
ทอดต่อ ๆ ไป ซ่ึงไดมี้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับตัว๋เงินระยะสั้น 
นั้นแลว้ตั้งแต่การเสนอขายในคร้ังแรก 

 ขอ้ 915  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ีหรือประกาศอ่ืน
ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
 (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อหลกัทรัพย์
ประเภทเดียวกนัทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นไม่เกินสามสิบหา้ราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
 (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั 
 (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นทอดต่อ ๆไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้จ ากดัการโอน และเสนอขายโดยไม่ขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว 

(ข) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน และไดมี้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไวแ้ลว้ตั้งแต่การเสนอขาย 
ในคร้ังแรก โดยผูอ้อกหลกัทรัพยย์งัมีการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามความในมาตรา 56  
หรือผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้หไ้วก้บัส านกังานตามขอ้ 6(4)(ข) ในส่วนท่ี 1 ของ 
หมวดน้ีโดยอนุโลม แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 1013 การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 7 และ 
ขอ้ 9 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1) การค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 7(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3)  และท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ 7(4)  
 (2) การนบัจ านวนผูล้งทุนในหุน้ตามขอ้ 7(2) หรือจ านวนผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
ตามขอ้ 9(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 7(3) หรือขอ้ 9(2) ตามแต่กรณี 
 ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) หรือ (2)  
ไม่จ าตอ้งค านึงวา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 
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 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
13

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 
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 ขอ้ 11   เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการนบัจ านวน 
ผูล้งทุนตามขอ้ 7 ถึงขอ้ 9 ให้ถือปฏิบติั ดงัน้ี  
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการ 
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพย ์ ใหน้บัรวมการเสนอขายหลกัทรัพย์
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือเจา้ของหลกัทรัพยต์ามแต่กรณี   ทั้งน้ี ไม่วา่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
หรือตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นเขา้บญัชีของตนเองก่อนหรือไม่ 
 (2) ในกรณีท่ีมีเจา้ของหลกัทรัพยห์ลายรายร่วมกนัเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภท 
เดียวกนัซ่ึงออกโดยบริษทัเดียวกนั หรือเสนอขายในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหน้บัรวมการเสนอขาย 
ของเจา้ของหลกัทรัพยท์ุกราย เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพยเ์พียงหน่ึงราย   
ทั้งน้ี การร่วมกนัเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวใหร้วมถึงพฤติการณ์ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (ก) เจา้ของหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและระยะเวลา 
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  และ 
  (ข) ปรากฏขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  1. เจา้ของหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั 
  2. เจา้ของหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
  3. เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยข์องเจา้ของหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
ในท่ีสุดไปสู่บุคคลเดียวกนั 
  4. เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เจา้ของหลกัทรัพยแ์ต่ละรายใช้ใบจองซ้ือ 
หลกัทรัพยห์รือตวัแทนรับจองซ้ือหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยมีพฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพย ์
มิไดค้  านึงวา่ตนไดจ้องซ้ือหลกัทรัพยจ์ากเจา้ของหลกัทรัพยร์ายใด 
 (3) ในกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็น ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลอ่ืน 
ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนหรือประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง 

 ขอ้ 11/1   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ซ่ึงเจา้ของหลกัทรัพยมี์เหตุจ าเป็นและสมควรท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานได ้และเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้ถือหลกัทรัพย ์
ท่ีจะเสนอขายเน่ืองจากการปฏิบติัตามนโยบายของทางการเพื่อช่วยเหลือสถาบนัการเงินหรือรักษาความ 
มัน่คงของระบบสถาบนัการเงิน หรือในกรณีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
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 (1)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนซ่ึงรู้หรือควรไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
การเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทันั้นได ้
 (2)  มีความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ต่อผูล้งทุน  

 ขอ้ 11/2   การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้น หรือ 
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพยต์ามหมวด 2  ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามส่วนน้ี 
 13เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม การเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามส่วนน้ี 

(1) กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
 (2) การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้องทุนรวมนั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ 
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น ในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป และ 
 (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่า 
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 
  (ข) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของมูลค่ารวมของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 13ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมท่ี 
มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน  พร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐานประกอบ และให้ 
ส านกังานมีอ านาจให้ความเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ 
กองทุนรวมในฐานะเป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้

 
13ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 
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 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
 “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทั 
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

 “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  

ขอ้ 11/315  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามส่วนน้ี  รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์าม 
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
                           (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามขอ้ 6/2 ขอ้ 8(5)(ข)  
ขอ้ 8/1(2) และ (3) และขอ้ 9(3)(ข) ใหผู้เ้สนอขายรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบั 
การรายงานผลการขายหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม  

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพย  ์
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ข) ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
(ค) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายทั้งหมด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดท้ั้งหมด 
(ง) ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ราคาและอตัราใชสิ้ทธิ (กรณีท่ีเป็นการ 

เสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ) และในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหรือหุ้นรองรับหลกัทรัพยท่ี์เสนอ 
ขายเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหร้ะบุราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณ 
แหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 

(จ) ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์และจ านวนท่ีผูซ้ื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
ไดรั้บจดัสรร 

       (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 

ขอ้ 11/4   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยร์องรับการใชสิ้ทธิ 
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพซ่ึงเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่าง 
หนงัสือช้ีชวนตามส่วนน้ี โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 11/3 โดยอนุโลม  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุด 
การใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 

 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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 ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอาจใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพยืน่ 
รายงานตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

หมวด 2 
การยืน่และการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
    

ขอ้ 126  ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนในแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขาย 
หลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ีต่อส านกังานจ านวนหา้ชุด พร้อมทั้ง 
ร่างหนงัสือช้ีชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ส านกังานประกาศก าหนด 
 ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ส้ินสุดลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขาย 
คร้ังก่อนอีก ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 
 นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล 
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังานทั้งในรูป 
เอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

 ขอ้ 12/16 แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 12  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูเ้สนอขายเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

(2) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ เวน้แต่หุน้กูน้ั้นเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(3) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั  และมีการจดขอ้จ ากดัการโอนหุน้
กูด้งักล่าวใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั 

 
6
   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2545 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2545 
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 (4)8  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีตาม 
มาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือ 
หุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ 

         (ข)  ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะเกิดขึ้นหลงัหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิดงักล่าว และ 

          (ค)  ไม่มีการเรียกช าระราคาใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นจากผูถื้อหุน้ 
(5)10  การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น 

 (6)12  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้

ขอ้ 12/215   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 12 ให้เป็นดงัน้ี 
(1) การเสนอขายหลกัทรัพยท์ุกประเภทและทุกลกัษณะท่ีไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดไวเ้ป็น 

ประการอ่ืนโดยเฉพาะ ใหใ้ชแ้บบ 69-1 ทา้ยประกาศน้ี 
(2) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี หากมิใช่หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหเ้ลือกใช ้

แบบ 69-1 หรือแบบ 69-2 ทา้ยประกาศน้ี 
(ก)   การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนหรือนิติบุคคลตาม 

กฎหมายเฉพาะ 
(ข) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่โดยบริษทัท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน และ 

ในรอบระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผา่นมา บริษทัท่ีออกหุน้กูน้ั้นไดเ้คยยืน่แบบ 69-1 ทา้ยประกาศน้ี ต่อส านกังาน
ส าหรับการเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังก่อนแลว้    

(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชแ้บบ 69-3 ทา้ยประกาศน้ี  
(ก) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
(ข) การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 

 
8
   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 10/2546 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

    ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 
10

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 
12

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 63/2547 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 
15

   ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การย่ืนและการยกเวน้การย่ืนแบบแสดงรายการ 

     ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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(4) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหเ้ลือกใชแ้บบ 69-1 แบบ 69-2  
หรือแบบ 69-3 ทา้ยประกาศน้ี 

(ก) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั โดยมีการจดขอ้จ ากดั 
การโอนใหจ้ ากดัอยูใ่นผูล้งทุนสถาบนั 

(ข) การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น 
(ค) การเสนอขายตัว๋เงินท่ีออกโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือ 

บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
(ง) การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 12/1(4) 

   (5)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหใ้ชแ้บบ 69-dw ทา้ยประกาศน้ี 
 
 ขอ้ 12/315  งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผย 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 13   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้ง 
ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั   
ทั้งน้ี  ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

การปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง  กรณีเป็นหลกัทรัพย์ 
แปลงสภาพใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น 

 ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศนั้น   
เม่ือมีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
เปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ในต่างประเทศ 

 
15

 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 46/2548 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 

     รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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 ขอ้ 15   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) มาตรา 70(9) และ 
มาตรา 71(5) ได ้หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแสดงไดว้่ามีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียด 
ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้ 16   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการ 
ตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
 (1) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
 (2) จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
 หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 
 

ขอ้ 179 ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1) การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการทุกคนและ 
ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 

(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเจา้ของหลกัทรัพย ์ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ  
ซ่ึงในกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ 
ในการน้ี เจา้ของหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือดว้ย 

(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนดตามวรรค
หน่ึง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในขณะท่ียืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 
9
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(1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ีบุคคล
ดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทาง
จิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่าง
หนงัสือช้ีชวน 

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 20 

 ขอ้ 189   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 28/2546  

 ขอ้ 19   ในกรณีท่ีเจา้ของหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
ตามขอ้ 12  ให้เจา้ของหลกัทรัพยจ์ดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้นทราบถึง
การเสนอขายหลกัทรัพยข์องเจา้ของหลกัทรัพยต่์อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัตามมาตรา 56 

 ขอ้ 2016  ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้สนอขายหลกัทรพัยไ์ดย้ื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มลูตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มลู
และรา่งหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัที่ส  านักงานไดร้บัแบบ 
แสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนดงักลา่ว เวน้แต่จะเป็นกรณีที่ก าหนดไวเ้ฉพาะตามขอ้ 20/1 หรือ
ขอ้ 20/2 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 20/116  ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไม่เขา้ 
ลกัษณะท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามขอ้ 20/2 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เม่ือพน้ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียน  

(2) เม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 
9
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        (ก)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั 
ท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยร์ายเดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 

                    (ข)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายไดห้ลายคร้ังภายใน 
ระยะเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นในคร้ังแรก 
                                  (ค)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 12/1(4)” 

   ขอ้ 20/216   ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายหุ้นกู ้หรือตัว๋เงิน ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 
วนัดงัต่อไปน้ี 

 (1)  เม่ือพน้ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียน เวน้แต่จะเป็นการ 
เสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ 

(ข) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ท่ีออกโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ  
เวน้แต่จะเป็นการเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ 

(ค) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายตามโครงการแปลงสินทรัพย  ์
เป็นหลกัทรัพย ์เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูน้ั้นเป็นคร้ังแรกในแต่ละโครงการ 

(ง) การเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายเป็นรายบริษทั  
เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์นั้นเป็นคร้ังแรกภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตในแต่ละคร้ัง   

(2) เม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

        (ก)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั 
ท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยร์ายเดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 

(ข) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายเป็นรายปี เวน้แต่เป็นการ 
เสนอขายหุน้กูน้ั้นในคร้ังแรกภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตในแต่ละคร้ัง   
 (3)  ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั โดยมีการจดขอ้จ ากดั 
การโอนใหจ้ ากดัอยู่ในผูล้งทุนสถาบนั   

 
16
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(ข) การเสนอขายหุ้นกูร้ะยะสั้นหรือตัว๋เงินระยะสั้น 
(ค) การเสนอขายตัว๋เงินท่ีออกโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือ 

บุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด เม่ือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
  ขอ้ 20/3   ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี เม่ือผูอ้อก
หลกัทรัพยน์ั้นไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานในการเสนอขายหลกัทรัพย์
คร้ังแรกแลว้ ในการเสนอขายคร้ังต่อไป ให้ผูอ้อกหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามมาตรา 66  
โดยอนุโลม 

(1) หุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออกใหม่  
(2) ตัว๋เงินระยะสั้นท่ีออกใหม่เฉพาะท่ีมีก าหนดเวลาใชเ้งินไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั  
(3) ตัว๋เงินท่ีออกโดยสถาบนัสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยห์รือบุคคลอ่ืนใดตามท่ี 

ส านกังานประกาศก าหนด เม่ือเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

  

ขอ้ 21  ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นขอ้ 2 ไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 
ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศฉบบัดงักล่าวต่อไป แต่ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการให้แบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 
          นายธารินทร์  นิมมานเหมินท ์
 (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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หมายเหตุ 
 -  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.  34/2544 เร่ือง   การยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 19  ตุลาคม 2544 ซ่ึงมีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมวา่ 
 “ในการเสนอขายหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์เขา้ข่ายดงัต่อไปน้ี ให้ผูเ้สนอขาย 
จดัใหมี้ค าเตือนท่ีมีความหมายในลกัษณะท านองวา่ “การเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ีมีการเสนอขายใหแ้ก่กลุ่ม
บุคคลพิเศษในราคาต ่ากวา่ราคาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ผูจ้องซ้ือหุ้นในคร้ังน้ีจึงมีความเส่ียง
จากการลดลงของราคาหุน้ดงักล่าว เม่ือเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์ เป็นล าดบัแรกของค าเตือนใน 
หนา้ 1 ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การ
ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  

(1) มีวตัถุประสงคจ์ะน าหุน้ท่ีเสนอขายเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพื่อซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และ 

(2)  มีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใดในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขาย 
ในคร้ังน้ี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึ้นในระหวา่งหกเดือนก่อนการเสนอขายในคร้ังน้ี และจ านวนหุ้น
ท่ีเสนอขายในระหวา่งหกเดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขาย
ในคร้ังน้ี” 
 “ใหก้ารเสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 1 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 13/2537 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดรั้บยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศน้ี  หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์สนอขายหุน้กูด้งักล่าวเสร็จส้ิน 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2544  

ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 1  
แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี กจ. 13/2537 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ไดรั้บยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศน้ี หากการเสนอขายดงักล่าวเป็นการเสนอขายแก่ผูล้งทุนท่ี 
เขา้ลกัษณะตามขอ้ 7(4) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยื่นและการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2544 เป็นตน้ไป 
 
 -  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.  46/2545 เร่ือง   การยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2545 ซ่ึงมีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมวา่ 
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 “ใหก้ารเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้รองรับท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 4  แห่งประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
ออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการอนุญาต ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศน้ี  หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์สนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
 ใหเ้จา้ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
ออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการอนุญาต  ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2535 
ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามประกาศน้ี หากการเสนอขายดงักล่าวเป็นการเสนอขายแก่ 
ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 7(4) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44 /2543 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี ” 
 “ใหผู้ล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามขอ้ 7(4) แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44 /2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ก่อนแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี ท่ีเป็นเจา้ของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงสามารถ 
เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักล่าวต่อไปโดยใหไ้ดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศน้ี ” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นตน้ไป 
 
 - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.  10/2546 เร่ือง   การยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม  2546 ซ่ึงมีขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมวา่ 
  “ใหย้กเลิกขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 46/2545 เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 เป็นตน้ไป 
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- ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.  28/2546 เร่ือง   การยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 27  ตุลาคม 2546 ซ่ึงมีขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมวา่ 

“ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีส านกังานไดรั้บก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี  
แต่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัภายใน 
วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2547” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2546 เป็นตน้ไป 
 
  - ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 34/2547  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่  
  “หุน้กูท่ี้เสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล และร่างหนงัสือช้ีชวน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ต่อไป” 

  ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2547 เป็นตน้ไป 
 

  -  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.  17/2548  
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2548 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่ 

“เวน้แต่กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ได้ 
เสนอขายคร้ังแรกก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั โดยไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์เน่ืองจากเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง  การยืน่และ 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าวและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  
ต่อไป” 
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  -  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 46/2548  
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15)  
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่ 
  “ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เป็นตน้ไป   
เวน้แต่ผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจ ากดัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทย การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ 
จดัท างบการเงินและงบการเงินรวมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั  
ใหเ้ร่ิมตั้งแต่งบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีส้ินสุดในปี พ.ศ. 2548 และงบการเงินรายไตรมาส 
ของปีบญัชีดงักล่าวเป็นตน้ไป”  



 

22/12/2020 

3 
สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดบั ประกาศ 
 ณ วนัท่ี 

ประกาศ ชื่อเรื่อง เนือ้หา สถานะ ราชกจิจานเุบกษา 

1 15 ต.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 44/2543 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ 
เสนอขายหลกัทรพัย ์

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

1 พ.ย. 43 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 117 ตอนพิเศษ  109 ง 
30 ตลุาคม 2543 

2 26 ต.ค. 43 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 47/2543 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) 

เพิ่มนิยามในขอ้ 3 และเพิ่ม 
วรรคสี่ของขอ้ 12 ในประกาศ  
กจ. 44/2543 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

1 ม.ค. 44 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 117  ตอนพิเศษ 114 ง 
7 พฤศจกิายน 2543 

3 4 ก.ค. 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 19/2544 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขหมายเหตทุา้ยหวัขอ้ 3  
และแกไ้ขหวัขอ้ 5(2) ในส่วนท่ี 2 ของ
แบบ 69-1 ที่แนบทา้ยประกาศ 
กจ. 44/2543 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 ก.ค. 44 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 118  ตอนพิเศษ 64 ง 
13 กรกฎาคม 2544 

4 19 ต.ค. 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 34/2544 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) 

ยกเลิก (5) และเพิ่ม (9/1) ของขอ้ 3  
แกไ้ขขอ้ 7-ขอ้ 8  และขอ้ 12 
ในประกาศ กจ. 44/2543 
และเพิ่มแบบ 69-2 แนบทา้ยประกาศ 
กจ. 44/2543 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

22 ต.ค. 44 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 118  ตอนพิเศษ 104 ง 
22 ตลุาคม 2544 

5 1 มี.ค. 45 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 17/2545 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) 

แกไ้ขขอ้ 9(4) ในส่วนท่ี 2 ของ 
แบบ 69-1 ที่แนบทา้ยประกาศ 
กจ. 44/2543 

ใชง้าน 
 

เล่ม 119  ตอนพิเศษ 21 ง 
7 มีนาคม 2545 

6 5 พ.ย. 45 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 46/2545 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 6) 

แกไ้ขประกาศ กจ.44/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพิ่ม ขอ้ 3(5) ถงึขอ้ 3(5/2) ขอ้ 11/1 
ถึงขอ้ 11/4 และขอ้ 12/1 ถึงขอ้ 12/2 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 พ.ย. 45 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 119 ตอนพิเศษ 110 ง 
12 พฤศจิกายน 2545 
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2. แกไ้ข ส่วนท่ี 2 (ขอ้ 7 ถงึขอ้ 12) 
และขอ้ 20 

ยกเวน้ขอ้ 8 ยกเลิกโดย 
ประกาศ กจ. 10/2546 

7 6 พ.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 5/2546 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 7) 

แกไ้ขประกาศ กจ.44/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. แกไ้ขขอ้ 3(2) ขอ้ 3(7) ขอ้ 3(19) 
ขอ้ 5 ขอ้ 6 (5)  ขอ้ 12/2 ขอ้ 20 
2. เพิ่ม (1/1) ของขอ้ 8 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 พ.ค. 46 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 54 ง 
12 พฤษภาคม 2546 

8 11 ก.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 10/2546 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 8) 

แกไ้ขประกาศ กจ.44/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพิ่มขอ้ 12/1(4) ขอ้ 12/2(8) 
2. แกไ้ขขอ้ 20(3)  
3. ยกเลิกขอ้ 8 ในประกาศ 
กจ.46/2545  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

1 ส.ค. 46 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 
25 กรกฎาคม 2546 

9 27 ต.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 28/2546 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 9) 
 
หมายเหต ุประกาศฉบบันีไ้ดแ้กไ้ขแบบแนบทา้ยประกาศ คือ 
1. แกไ้ขแบบ 69-1 ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543 ดงันี ้

    (1.1) แกไ้ขขอ้ 8(2) ขอ้ 10 และขอ้ 11(1) ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-1  
    (1.2) แกไ้ขส่วนท่ี 4  และขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1 ของแบบ 69-1 
2. แกไ้ขแบบ 69-2 ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543 ดงันี ้
    (2.1) แกไ้ขขอ้ 4 ขอ้ 6(1) ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-2 

    (2.2) แกไ้ขส่วนท่ี 4 และขอ้ 1 ของเอกสารแนบแบบ 69-2 
3. แกไ้ขแบบ 69-dw ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543 ดงันี ้
    (3.1) แกไ้ขขอ้ 2(1) ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-dw 
    (3.2) แกไ้ขส่วนท่ี 6 และ ขอ้ 1 ของเอกสารแนบแบบ 69-dw 

แกไ้ขประกาศ กจ.44/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. ยกเลิกขอ้ 3(16)  และขอ้ 18 
2. แกไ้ขขอ้ 7(5) 
3. แกไ้ขขอ้ 17  
 
 
 
  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 พ.ย. 46 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 
31 ตลุาคม 2546 
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10 15 มิ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กจ. 34/2547 
การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 10) 

แกไ้ขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดงันี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1) ขอ้ 6(5) ขอ้ 8  
    ขอ้ 12/2(5) ขอ้ 20(4) และ 
    วรรคสองของขอ้ 20 
2. เพิ่ม ขอ้ 3(4/1) ขอ้ 3(4/2) 
    ขอ้ 8/1 และขอ้ 12/1(5) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต ่
16 ก.ย. 47 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ง 
25 มิถนุายน 2547 

11 17 พ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 55/2547 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 11) 

แกไ้ขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดงันี ้
1. เพิ่ม (9/2) ของขอ้ 3 
2. แกไ้ขขอ้ 12/2(5) และวรรคสอง 
    ของขอ้ 20 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 
16 ก.ย. 47 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 133 ง 
1 ธันวาคม 2547 

12 29 พ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 63/2547 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 12) 

เพิ่ม (6) ของขอ้ 12/1 ในประกาศ  
กจ. 4/2543 

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 
16 ธ.ค. 47 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 143 ง 
30 ธันวาคม 2547 

13 15 ก.พ. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 17/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 13) 

แกไ้ขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดงันี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 3(5)  ขอ้ 7(3)  ขอ้ 9(2) 
    ขอ้ 10  ขอ้ 11/2 วรรค 2 และ  
    วรรค 3  และแกไ้ขแบบ 69-1   
    แบบ 69-2 แบบ 69-dw แนบทา้ย 
    ประกาศ 
2. ยกเลิก ขอ้ 3(5/1) และ 3(5/2)   

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 
1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 25ง 
23 มีนาคม 2548 

14 3 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 38/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 14) 

แกไ้ขขอ้ 8(5)(ข) และ ขอ้ 9(3)(ข) 
ประกาศที่ กจ. 44/2543 .  

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต ่
10 ต.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 112ง 
7 ตลุาคม 2548 
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15 12 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 46/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู 
การเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) 
 
หมายเหต ุประกาศฉบบันีไ้ดแ้กไ้ขแบบ 69-dw แนบทา้ยประกาศ  
1. แกไ้ขความใน (4) ของหวัขอ้ 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ใน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์
2. แกไ้ขความในส่วนที่ 3 ผูค้  า้ประกนัการช าระหนีต้ามใบส าคญั

แสดงสิทธิอนพุนัธ ์และผูท้ี่เป็นคูส่ญัญาบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ ์

3. เพ่ิมหมายเหตปุระกอบหวัขอ้ 1 หุน้อา้งอิง กรณีเป็นการเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธใ์นหุน้ ในส่วนที่ 4 หุน้อา้งอิง
หรือดชันีอา้งอิง 

 

แกไ้ขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดงันี ้
1. แกไ้ขขอ้ 3(9)  ขอ้ 6(4)(ข) 
    ขอ้ 8/1(2)  ขอ้ 9  ขอ้ 11/3 
    ขอ้ 12/2  ขอ้ 20 วรรคสอง   
2. เพิ่ม ขอ้ 3(9/3)  ขอ้ 3(19/1  
    ขอ้ 6/1  ขอ้ 6/2)  ขอ้ 8/1(3) 
    ขอ้ 12/3 
3.  เพิ่มแบบ 69-3 ทา้ยประกาศนี ้
    เป็นแบบแนบทา้ยประกาศ  
    กจ. 44/2543 

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 
16 ต.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 134ง 
21 พฤศจิกายน 2548 

16 24 ม.ค. 49 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 3/2549 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 16) 

แกไ้ขประกาศที่ กจ. 44/2543 ดงันี ้
1. เพิ่ม  ขอ้ 7/1   ขอ้ 7/2  ขอ้ 20/1 
    ขอ้ 20/2  และขอ้ 20/3 
2. แกไ้ข  ขอ้ 20   
 

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 

16 ก.พ. 2549 เป็นตน้ไป) 
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