
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  56/2545 
เร่ือง   ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับการขออนุญาตและการเสนอขาย 

หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  มาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69(11) มาตรา 70(9)  
และมาตรา 71(5)  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป  
เวน้แต่ขอ้ก าหนดท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหมวด 2  ใหมี้ผลใชบ้งัคบั 
เป็นเวลาสามปีนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 1 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
(1) ค าวา่ “บริษทัจดทะเบียน”  และ “แบบแสดงรายการขอ้มูล” ใหมี้ความหมาย 

เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(2) “บริษทัท่ีมีมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหนา้ท่ี 
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบริษทัท่ีมีการจดัท า
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในมาตรฐานท่ีดี ซ่ึงประกาศโดย
ส านกังาน 

(3) “บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี”  หมายความวา่   บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บ 
การจดัอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการโดยมีคะแนนรวมตั้งแต่เจ็ดคะแนนขึ้นไปจากสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ และมีการเปิดเผยอนัดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัต่อสาธารณชน 

 
1   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.  55/2548 เร่ือง ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับ 
การขออนุญาตและการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2548 มีขอ้ก าหนดว่า 
  “ให้ขยายระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของหมวด 2 ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับบริษทัท่ีมีการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 56/2545 เร่ือง  
ขอ้ก าหนดพเิศษส าหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2545  
ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ส าหรับบริษทัที่มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงไดรั้บผลการจดัอนัดบั
การก ากบัดูแลกิจการในปี พ.ศ. 2548” 
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(4) “สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   บริษทั ไทยเรทต้ิงแอนด์ 
อินฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จ ากดั 

(5) “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์  
 
  ยกเลิกหมวด 1  ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับบริษทัท่ีมีมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี 
โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 55/2548  เร่ือง  ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับการขออนุญาต  
และการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 28  ตุลาคม  2548  มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่ 
วนัท่ี   16 พฤศจิกายน 2548 

 
หมวด 2 

ขอ้ก าหนดพิเศษส าหรับ 
บริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

    

ส่วนท่ี 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

    

ขอ้ 4   ใหถื้อวา่การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยบริษทัท่ีมีการก ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดีในกรณีดงัต่อไปน้ี ไดรั้บอนุญาตเป็นการทัว่ไป โดยไม่ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาต 
กบัส านกังาน 

(1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(2) การเสนอขายหุ้นกูห้รือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ท่ีออกใหม่ส าหรับกรณีทัว่ไป 

ตามหมวด 2 หรือหมวด 2 ประกอบหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ และหุน้ท่ี 
ออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 

(3) การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ดงักล่าว 

การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการเสนอขาย 
หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

(2) การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการ 
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หรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

ขอ้ 5   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เป็นการทัว่ไป 
ตามส่วนน้ี ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ก าหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวโ้ดยหรืออาศยัอ านาจตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประเภทของหลกัทรัพยท่ี์ออกและเสนอขาย   
  ในกรณีเป็นการไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตามหมวด 2 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามส่วนน้ียงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขเพื่อให้การอนุญาตมีผลสมบูรณ์ส าหรับการเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ังตามท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

    

  ขอ้ 6   ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  
ตามนยัแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการ 
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบร่วมจดัท า 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4 วรรคหน่ึง 

 ขอ้ 7   ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหลกัทรัพย์
ตามขอ้ 4 วรรคหน่ึงท่ียืน่โดยบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลใชบ้งัคบัในวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลครบถว้นจากบริษทั 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  2  ธนัวาคม  พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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