
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ท่ี กจ. 6/2548      
เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี 8) 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม 
(ก) คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งดี  และแสดงไดว้า่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้  
(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check 

and balance) กนัอยา่งเพียงพอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16  
(ค) ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารตามประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์ 

              ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กรรมการของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

         (ง)  ผูมี้อ  านาจควบคุมไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
โดยอนุโลม” 
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ขอ้ 2   ใหย้กเลิกขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม  พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546   

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของ (2) ในขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 
และขอ้ 16 โดยอนุโลม เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน  แต่ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมี
ลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14(2) เน่ืองจากมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว ้ผูข้ออนุญาตอาจ
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ได ้ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่การถือหุ้นไขวด้งักล่าว
มีเหตุจ าเป็นและสมควร เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการ และไม่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 20   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2)(ค) 
วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือขอ้ 19(2) ประกอบขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) 
ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไข 
ในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็น
ลกัษณะตอ้งหา้ม หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย์
เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่
วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตต่อผูข้ออนุญาต 
  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูย้ืน่ค  าขออนุญาตได้ 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิใหส้ านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการ 
ตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
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ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือขอ้ 19(2) ประกอบขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ 
(4)(ค) เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น า
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขาดคุณลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได”้ 
 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มีนาคม 2548  เป็นตน้ไป 
 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  17 มกราคม พ.ศ. 2548 
 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


