
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  15/2548 
เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี 9) 
    

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

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ค  าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั”  “บริษทัจดทะเบียน”   “บริษทัใหญ่”  “บริษทัยอ่ย”        
“บริษทัร่วม”  “ผูบ้ริหาร”  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  “ผูมี้อ านาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ใหมี้ 
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (1/2) และ (1/3) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1/2)  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้
หรือ  หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพโดยก าหนดราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาด 
   (1/3)  “ราคาตลาด”  หมายความวา่   ราคาตลาดท่ีค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในขอ้ 4/4” 
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ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/4) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

“(1/4)  “ราคาเสนอขาย”  หมายความวา่  ราคาเสนอขายท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4/4” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  
 “ขอ้ 4/4   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวา่การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 
จดทะเบียนใดเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ใหค้  านวณราคาตลาดและราคา 
เสนอขายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
                                  (ก)  ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา 
เสนอขาย   ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นดงัน้ี 
                              1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ 
ขออนุมติัการเพิ่มทุนโดยก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (fixed price) ใหใ้ชว้นัท่ีคณะกรรมการ 
มีมติดงักล่าว 
                              2. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
อนุมติัการเพิ่มทุนโดยไม่ไดก้  าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (floating price) ใหใ้ชว้นัแรกท่ีเสนอขาย
ต่อผูล้งทุน  
  (ข) ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและ 
ความตอ้งการขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building)  
เป็นตน้  
   (ค)  ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 
 (2)  ราคาเสนอขายใหค้  านวณดงัน้ี 

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
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(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ให้ใชร้าคาเสนอขาย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้รวมกบัราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

(ค) กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหใ้ชร้าคา 
เสนอขายหุน้หกัดว้ยผลต่างระหวา่งราคาตลาดกบัราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

(ง) กรณีเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหารดว้ย 
อตัราแปลงสภาพ” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 7   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนท่ี 1/1 ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดั 
หรือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดัไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานแลว้” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกขอ้ 7/1 ขอ้ 7/2 และขอ้ 7/3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 8   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นหรือ 
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ตามหมวด 2  มิให้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3)  

เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม ใหก้ารเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นการเสนอขายท่ีมิใหถื้อเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3) 

(1) กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
 (2) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใหก้องทุนรวมเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ 
ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายนั้นในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป  และ 
 (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก) ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 

(ข) ลงทุนในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ 
มูลค่ารวมของหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวม 
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐาน และใหส้ านกังานมีอ านาจ 
ใหค้วามเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมในฐานะเป็น  
ผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้
 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
 “กองทุนรวม” หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทัจดัการ” หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม” 

ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 1/1 ของหมวด 1 การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
แก่บุคคลในวงจ ากดั แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 
12/2543   
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  
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“ส่วนท่ี 1/1 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

 

ขอ้ 8/1  บริษทัจดทะเบียนจะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามหมวดน้ี  
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาดได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก  
ส านกังาน ก็ต่อเม่ือบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีแลว้  

ขอ้ 8/2   บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามหมวดน้ี 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด ตอ้งยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  
พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาต ค าขอละ 
10,000 บาท ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต 

ในการพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  ทั้งน้ี  
หากส านกังานไม่แจง้ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตตั้งแต่ 
วนัท่ีพน้ระยะเวลานั้นเป็นตน้ไป 

                            ขอ้ 8/3   ผูข้ออนุญาตตามขอ้ 8/2 จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่นั้น  
ก็ต่อเม่ือ 

(1) ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนั  
ก่อนวนัประชุม 

(2) หนงัสือนดัประชุมตาม (1) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของ  
ผูถื้อหุน้ และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ข) รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้ท่ีออกในเร่ือง จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขาย  

หรือราคาใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุด 
ท่ีแน่นอน 

(ค) ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการค านวณ  
(ง) ช่ือกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่จะไดรั้บการเสนอขาย (หากสามารถระบุได)้ แต่ใน 

กรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีคาดวา่จะเสนอขาย 



 

 

6 

         (จ)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัออกใน 
คร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าและผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(control dilution)  

(ฉ) สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตาม (4) 
(ช) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 

หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบั 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผล 
ของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว   
 (ซ)  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (3) จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ อยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระ 
ดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการ 
อิสระดงักล่าวดว้ย 

(4) ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าดว้ย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น  
การเสนอขายหุ้นนั้น   

(5) มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตาม (4)  ส าหรับกรณีท่ีใชว้ิธีค  านวณราคาตลาดตาม 
ขอ้ 4/4 (1)(ก)2.  ตอ้งเป็นมติท่ีไดรั้บมาภายในหน่ึงปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน แต่ในกรณี 
ท่ีใชว้ิธีอ่ืนในการค านวณราคาตลาด มติดงักล่าวตอ้งไดรั้บมาภายในก าหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(ข) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน เฉพาะ 
กรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าเห็นวา่ มีเหตุอนัจ าเป็นและ 
สมควรอนัอาจเป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานภายในก าหนดระยะเวลา 
ตาม (ก) ได ้ 

ขอ้ 8/4   ความในส่วนน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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(2) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ 

(3) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีเสนอขายคร้ังแรกต่อผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ไม่วา่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้  
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในขณะใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ตาม 

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน” 

ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 9   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 1/1 ของหมวดน้ี ปฏิบติัตาม 
เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการ      
ทัว่ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัหุ้นท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาต   
ตอ้งแจกจ่ายไปใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขายหุ้นดงักล่าวอยู่
ภายในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความ
ตาม (2) ในเอกสารดงักล่าวดว้ย   

(2)  ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายหุน้ 
ดงักล่าวต่อประชาชน หรือด าเนินการใหหุ้้นนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 2  
หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน” 

ขอ้ 11   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์   
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่         
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 
  “ขอ้ 9/1   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1/1 ตอ้งด าเนินการขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตใหแ้ลว้
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
หรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองมติเดิมท่ีอนุมติัใหเ้สนอขายหุ้นดงักล่าว  
ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 8/1 
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(2)  ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตาม        
ขอ้ 8/2” 

ขอ้ 12  ใหย้กเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ        
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 27/2546  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 16   โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) มีกรรมการอิสระ (independent director) อยา่งนอ้ยสามคน ท่ีเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั     
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ข)  ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม        
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน 
ของบริษทั 
  (2)   มีคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) อยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระตาม (1) และ 
ตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข)   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทาน 
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้รวมทั้งการท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ
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แทนคณะกรรมการในเร่ืองใด  การมอบหมายดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
        (ก)  จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน    
                                   (ข)  มีการระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจนโดย 
ขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้ ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” 

ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 35/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยก าหนด 
ราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาดและเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement)  
หากการเสนอขายนั้นไม่เขา้ลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 8/4  ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 

8/3  
โดยอนุโลม”  

  ขอ้ 14   ใหข้อ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์        ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม  

พ.ศ. 2543 ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ยงัคงใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี ต่อไป 
(1)  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี    

มีผลใชบ้งัคบั 
(2) ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน พร้อมทั้งเอกสาร      

หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 15   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป   

   ประกาศ ณ วนัท่ี  15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 

 
 
 
           (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์  
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 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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