
  

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ.  32/2549 

เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
     

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

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543   

เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15  
ตุลาคม พ.ศ. 2543 

(2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 47/2543   
เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

(3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 19/2544   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

(4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 34/2544   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 

(5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2545   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
1 มีนาคม พ.ศ. 2545 

(6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2545   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

(7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2546   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7)  ลงวนัท่ี  
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
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(8) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 10/2546   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี  
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

(9) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 28/2546   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

(10)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 34/2547   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี  
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

(11)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 55/2547   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

(12)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 63/2547  
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

(13)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2548   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี  
15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 

(14)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 38/2548   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(15)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 46/2548   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี  
12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

(16)   ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 3/2549   
เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี  
24 มกราคม พ.ศ. 2549 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ีและในแบบแสดงรายการขอ้มูลทา้ยประกาศน้ี 
 (1)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ  
 (2)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบแสดงสิทธิ 

ในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
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 (3)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 
       (ก)  ธนาคารพาณิชย ์
       (ข)  บริษทัเงินทุน 
       (ค)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

ส่วนบุคคลหรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

       (ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
       (จ)  บริษทัประกนัภยั 

                                 (ฉ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

       (ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
       (ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
       (ฌ)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
       (ญ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
       (ฎ)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
       (ฏ)  กองทุนรวม  

                                  (ฐ)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)  
โดยอนุโลม 
  (4)  “การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ 
หรือการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 

 (5)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์

 (6)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความรวมถึง 
นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 

(7)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย  

(8)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

(9)  “บริษทัใหญ่”  หมายความวา่ 
(ก)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
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        (ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี         
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ข)    
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิ       
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
   (ง)  บริษทัท่ีถือหุ้นในผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น   
                                  การถือหุน้ของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(10)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
         (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
                                    (ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี            
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
                                    (ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทัตาม (ข)    
ในบริษทัท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 

         (ง)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั        
ท่ีถูกถือหุน้นั้น  

         (จ)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจ 
ควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

         การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)  
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(11)  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
                                    (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บ 
แต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น   
                                    (ข)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  
และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 
                                    การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดย         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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 (11/1)23  “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
ตั้งแต่สองบริษทัขึ้นไปท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนั    

  (12)24  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  ใหห้มายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ 
กบับุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (1)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
 (2)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
 (3)  หา้งหุน้ส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 
 (4)  หา้งหุน้ส่วนสามญัจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็น 
หุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุน้รวมกนั 
เกินร้อยละสามสิบของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
  (5)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของบริษทันั้น หรือ 
  (6)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1)  
หรือ (2) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษทัตาม (5) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
   (7)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน 
ของนิติบุคคล 

 (13)  “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ผูบ้ริหารของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
         (ข)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
         (ค)  ผูมี้อ านาจควบคุมของผูอ้อกหลกัทรัพย ์

                                    (ง)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 

         (จ)  นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคุม 
หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
 
 
  
23 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2551 เร่ือง   กการยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 
   ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 
24 ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2551 เร่ือง   การก าหนดนิยามผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามประกาศเก่ียวกบั 
    การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 23 กนัยายน 2551
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  (14)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
ส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี 
ทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  (15)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์การถือหุ้นดงักล่าว 
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  (16)  “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 
ผูบ้ริหารการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย  
การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
                                    (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั 
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 

  (17)  “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลภายในของ 
บริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
  (18)  “หุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   หุน้อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
  (19)  “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัยอ่ย 

 (20)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์” 
  (21)  “ส านกังาน”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน             
ต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ตามหมวด 2  เวน้แต่ไดรั้บ       
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวด 1 

  ขอ้ 5   การยืน่หรือการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่หรือการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรับรองการใชสิ้ทธิ              
ตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดว้ย 

 

หมวด 1 
การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

ส่วนท่ี 1 
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ 

  

 ขอ้ 6   มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

(1) หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง 
ออกโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะและการเสนอขายในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่ 
และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

(ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเสนอขายโดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดเ้สนอขายคร้ังแรกพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

(3) หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยด์งักลา่วเป็นหลกัทรัพยท่ี์เคยเสนอขายต่อ 
ประชาชนซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
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      (ก)  ผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั และผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน         
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามความในมาตรา 56 

(ข)   ผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไว  ้
กบัส านกังานยนิยอมท่ีจะปฏิบติัดงัน้ี 
                                           1.   จดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ 
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดตามความใน 
มาตรา 56 

                2.   รายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 
 

ส่วนท่ี 2  
ลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บยกเวน้ 

  

                           ขอ้ 7   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
ตามส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี ให้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นการทัว่ไป 
(2)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 

ท่ีจะเสนอขายหรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตาม 
ขอ้ 8 และขอ้ 10(3)(ข)  

 ขอ้ 8   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์กระท าโดยการเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้เสนอราคา 
และก าหนดเง่ือนไขไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัแต่ละแห่ง  
ตอ้งเป็นบุคคลเพียงหน่ึงรายหรือหน่ึงกลุ่ม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดงักล่าวตอ้ง 
ประกอบดว้ยบุคคลจ านวนไม่เกินสิบราย ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนต่อส านกังาน 

 ขอ้ 9 ใหก้ารเสนอขายหุ้นท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
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 (1)  การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ท่ีมีมูลค่ารวมกนัไม่เกิน 
ยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว  
ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์

(2)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินสามสิบหา้ราย 
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 

 (3)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
 (4)  การเสนอขายหุน้ท่ีทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหุน้นั้น  

และไม่มีลกัษณะเป็นการเสนอขายโดยทัว่ไป 
(5)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทั ตามแผนฟ้ืนฟู 

กิจการท่ีศาลใหค้วามเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด 
ใหเ้จา้หน้ีตอ้งรับหุ้นท่ีออกใหม่ดงักล่าวแทนการรับช าระหน้ี 

 ขอ้ 10   เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ีหรือประกาศอ่ืน  
ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
 (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงท าใหมี้ผูถื้อหลกัทรัพย ์ประเภท
เดียวกนัทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นไม่เกินสามสิบหา้ราย 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 าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 หรือผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้หไ้วก้บัส านกังานตาม   
ขอ้ 6(3)(ข) ในส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีโดยอนุโลม แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 11   การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 9 และ 
ขอ้ 10 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 (1)  การค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 9(1) ไม่ให้นบัรวมส่วนท่ีเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 9(3) และท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นตาม 9(4)  
 (2)  การนบัจ านวนผูล้งทุนในหุ้นตามขอ้ 9(2) หรือจ านวนผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
ตามขอ้ 10(1) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 9(3) หรือขอ้ 10(2) ตามแต่กรณี 
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 ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) หรือ (2)  
ไม่จ าตอ้งค านึงวา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 

 ขอ้ 12   เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการนบัจ านวน 
ผูล้งทุนตามขอ้ 9 และขอ้ 10 ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี  
 (1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการ 
จ าหน่ายหลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพย ์ ใหน้บัรวมการเสนอขายหลกัทรัพยข์อง 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพยต์ามแต่กรณี   ทั้งน้ี ไม่วา่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทน
จ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นเขา้บญัชีของตนเองก่อนหรือไม่ 
 (2) ในกรณีท่ีมีผูถื้อหลกัทรัพยห์ลายรายร่วมกนัเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั        
ซ่ึงออกโดยบริษทัเดียวกนั หรือเสนอขายในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหน้บัรวมการเสนอขายของผูถื้อ 
หลกัทรัพยท์ุกราย เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพยเ์พียงหน่ึงราย  ทั้งน้ี การร่วมกนั          
เสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวใหร้วมถึงพฤติการณ์ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและระยะเวลาเดียวกนั      
หรือใกลเ้คียงกนั  และ 

(ข) ปรากฏขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
1.   ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั 
2.   ผูถื้อหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัท่ี 

ออกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
3.   เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 

ในท่ีสุดไปสู่บุคคลเดียวกนั 
   4.   เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายใชใ้บจองซ้ือ 

หลกัทรัพยห์รือตวัแทนรับจองซ้ือหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยมีพฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพย ์
มิไดค้  านึงวา่ตนไดจ้องซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหลกัทรัพยร์ายใด 

(3)  ในกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็น ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองหลกัทรัพยแ์ทนบุคคลอ่ืน 
ใหน้บัจ านวนผูล้งทุนหรือประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง 

 ขอ้ 13   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ซ่ึงผูถื้อหลกัทรัพยมี์เหตุจ าเป็นและสมควรท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานได ้และผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าวเขา้ถือหลกัทรัพย ์
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ท่ีจะเสนอขายเน่ืองจากการปฏิบติัตามนโยบายของทางการเพื่อช่วยเหลือสถาบนัการเงินหรือรักษาความ 
มัน่คงของระบบสถาบนัการเงิน หรือในกรณีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 (1)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนซ่ึงรู้หรือควรไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
การเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทันั้นได ้

(2) มีความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละผูอ้อกหลกัทรัพยต์่อ 
ผูล้งทุน  

 ขอ้ 14   การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้น หรือ 
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรัพยต์ามหมวด 2  ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามส่วนน้ี 
 เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม การเสนอขายหลกัทรัพย ์       
แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามส่วนน้ี 

(1) กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
 (2) การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้องทุนรวมนั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจลงทุน 
ในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น ในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป และ 
 (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่า 
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 
  (ข) ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ    
ของมูลค่ารวมของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมท่ีมี           
ลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมนั้น        
เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวยืน่ค าขอความเห็นชอบ            
ต่อส านกังาน  พร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐานประกอบ และใหส้ านกังานมีอ านาจใหค้วามเห็นชอบ         
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมในฐานะเป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้
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 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
 “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์     
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ        
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต     
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

 “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  
 ขอ้ 15   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามส่วนน้ี  รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์าม 
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี 

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามขอ้ 8 และขอ้ 10(3)(ข)  
ใหผู้เ้สนอขายรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังานประกาศ 
ก าหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัการรายงานผลการขายหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าว 
ต่อประชาชน โดยอนุโลม  

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพย  ์
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ) และในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหรือหุน้รองรับหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย    
เป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหร้ะบุราคาตลาดของหุน้นั้น วนัท่ีใช ้
ในการค านวณแหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาดดงักล่าวดว้ย 

(จ) ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์และจ านวนท่ีผูซ้ื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
ไดรั้บจดัสรร 

       (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 

ขอ้ 16   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยร์องรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามส่วนน้ี โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 15 โดยอนุโลม  ภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอาจใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในลกัษณะ 
ต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิยืน่รายงานตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
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หมวด 2 
การยืน่และการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
  

ขอ้ 17  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 18   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 17  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีผูเ้สนอขายเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
 (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีหนา้ท่ีตาม 
มาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

       (ก)  เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือ 
หุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ 

       (ข)  ก าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะเกิดขึ้นหลงัหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญั 
แสดงสิทธิดงักล่าว และ 

       (ค)   ไม่มีการเรียกช าระราคาใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นจากผูถื้อหุ้น 
(3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ี 

โอนสิทธิได ้
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ขอ้ 19   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 17 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
(1) การเสนอขายหลกัทรัพยท์ุกประเภทและทุกลกัษณะท่ีไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดไวเ้ป็น 

ประการอ่ืนโดยเฉพาะ ใหใ้ชแ้บบ 69-1 ทา้ยประกาศน้ี  
(2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 18(2) ใหเ้ลือกใช ้

แบบ 69-1 แบบ 69-2 หรือแบบ 69-3 ทา้ยประกาศน้ี 
(3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหใ้ชแ้บบ 69-dw ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 20   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผยในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 21   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหมี้ 
การเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี  ตอ้งไม่ชา้กวา่ 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้นการปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง  กรณีเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธินั้น 

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใดในต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศนั้น  เม่ือมีการเสนอขาย 
หลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูล 
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียด 
ของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นในต่างประเทศ 

  ขอ้ 23   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได ้ 
หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ            
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ขอ้ 24   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 25   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1) การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 

(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ  
ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ 
ในการน้ี ผูถื้อหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี 
ของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือดว้ย 

(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ใหผู้มี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าให้บุคคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในขณะท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วยทาง 
ร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 27  
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  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 
ตามขอ้ 17 ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยจ์ดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นทราบถึง 
การเสนอขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยต่์อส านกังานดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 

 ขอ้ 27   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบ 
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  (2)  เม่ือพน้ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียน  

(3)  เม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

    (ก)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนั 
ท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยร์ายเดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 
                                  (ข)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 18(2) 
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หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

  

ขอ้ 28   ใหถื้อวา่แบบ 69-1 แบบ 69-2 แบบ 69-3 และแบบ 69-dw  ทา้ยประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลทา้ยประกาศน้ีต่อไป จนกวา่จะมีการก าหนดแบบแสดงรายการขอ้มูลขึ้นใหม่เพื่อใชแ้ทนแบบแสดง 
รายการขอ้มูลดงักล่าว 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 
 
 
   
 (หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร  เทวกุล) 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
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รายช่ือประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล 
 

ล ำดบั ประกำศ 
 ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

1 12 ก.ย.39 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ ก.จ. 13/2539 

กำรยื่นและกำรยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลู 
กำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

 ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 44/2543 

เล่ม 113 ตอนที่ 80 ง 
3 ตลุำคม 2539 

2 18 เม.ย. 40 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 18/2540 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมกำรยื่นและกำรยกเวน้กำรยื่นแบบ 
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

เพิ่มนิยำมในขอ้ 3 แกไ้ข ขอ้ 6(1)  
และเพิ่มเติม ขอ้ 6(5) ในประกำศ 
กจ. 13/2539 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 44/2543 

เล่ม 114 ตอนที่ 34 ง 
29 เมษำยน 2540 

3 11 มิ.ย. 41 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 22/2541 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมกำรยื่นและกำรยกเวน้กำรยื่นแบบ 
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขและเพิ่มเติมนิยำมในขอ้ 3 
และแกไ้ขขอ้ 13 ขอ้ 16 และ 
ขอ้18(1) ในประกำศ  
กจ. 13/2539 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 44/2543 

เล่ม 115 ตอนพิเศษ  52 ง 
24 มิถนุำยน 2541 

4 14 ต.ค. 41 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 38/2541 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมกำรยื่นและกำรยกเวน้กำรยื่นแบบ 
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) 

ยกเลิกแบบ 69-2 แนบทำ้ย
ประกำศ กจ.13/2539 และใหใ้ช้
แบบ 69-2 ที่แนบทำ้ยประกำศ
ฉบบันีแ้ทน 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 44/2543 

เล่ม 115 ตอนพิเศษ 100 ง 
27 ตลุำคม 2541 

5 25 ธ.ค. 41 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 48/2541 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมกำรยื่นและกำรยกเวน้กำรยื่นแบบ 
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) 

เพิ่มเติมวรรคที่ 4 ของขอ้ 7  
ในประกำศ กจ. 13/2539 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 44/2543 

เล่ม 116 ตอนพิเศษ  3 ง 
6 มกรำคม 2542 

6 15 ต.ค. 43 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 44/2543 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำร 
เสนอขำยหลกัทรพัย ์

 ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 117 ตอนพิเศษ  109 ง 
30 ตลุำคม 2543 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

7 26 ต.ค. 43 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 47/2543 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 2) 

เพิ่มนิยำมในขอ้ 3 และเพิ่ม 
วรรคสี่ของขอ้ 12 ในประกำศ  
กจ. 44/2543 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 117  ตอนพิเศษ 114 ง 
7 พฤศจกิำยน 2543 

8 4 ก.ค. 44 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 19/2544 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 118  ตอนพิเศษ 64 ง 
13 กรกฎำคม 2544 

9 19 ต.ค. 44 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 34/2544 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 118  ตอนพิเศษ 104 ง 
22 ตลุำคม 2544 

10 1 มี.ค. 45 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 17/2545 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 119  ตอนพิเศษ 21 ง 
7 มีนำคม 2545 

11 5 พ.ย. 45 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 46/2545 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 6) 

แกไ้ขประกำศ กจ.44/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพิ่ม ขอ้ 3(5) ถึงขอ้ 3(5/2)  
ขอ้ 11/1 ถงึขอ้ 11/4 และขอ้ 12/1 ถึง 
ขอ้ 12/2 
2. แกไ้ขขอ้ 7 ถึงขอ้ 12 และขอ้ 20 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 119 ตอนพิเศษ 110 ง 
12 พฤศจิกำยน 2545 
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ล ำดบั ประกำศ 

ณ วนัท่ี 
ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

12 6 พ.ค. 46 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 5/2546 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 7) 

แกไ้ขประกำศ 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 

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 54 ง 
12 พฤษภำคม 2546 

13 11 ก.ค. 46 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 10/2546 

กำรยื่นและยกเวน้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 8) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกำศ ที่ กจ. 32/2549 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 
25 กรกฎำคม 2546 

14 27 ต.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 28/2546 

การยื่นและยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) 
หมายเหตุ ประกาศฉบบัน้ีไดแ้กไ้ขแบบแนบทา้ยประกาศ คือ 
1. แกไ้ขแบบ 69-1 ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543  ดงัน้ี       
    (1.1)  แกไ้ขขอ้ 8(2) ขอ้ 10 และขอ้ 11(1) ในส่วนท่ี 2  
    (1.2)  แกไ้ขส่วนท่ี 4  และขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 1  
2. แกไ้ขแบบ 69-2 ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543  ดงัน้ี 
    (2.1) แกไ้ขขอ้ 4 ขอ้ 6(1) ในส่วนท่ี 2 
    (2.2) แกไ้ขส่วนท่ี 4 และขอ้ 1 ของเอกสารแนบแบบ 69-2 
3. แกไ้ขแบบ 69-dw ท่ีแนบทา้ยประกาศ กจ. 44/2543  ดงัน้ี 
    (3.1) แกไ้ขขอ้ 2(1) ในส่วนท่ี 2  
    (3.2) แกไ้ขส่วนท่ี 6 และ ขอ้ 1 ของเอกสารแนบ 
            แบบ 69-dw 

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

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 
31 ตุลาคม 2546 
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ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

15 15 มิ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 34/2547 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 44/2543 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1) ขอ้ 6(5) ขอ้ 8  
    ขอ้ 12/2(5) ขอ้ 20(4) และ 
    วรรคสองของขอ้ 20 
2. เพ่ิม ขอ้ 3(4/1) ขอ้ 3(4/2) 
    ขอ้ 8/1 และขอ้ 12/1(5) 

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 70 ง 
25 มิถุนายน 2547 

16 17 พ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 55/2547 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 44/2543 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (9/2) ของขอ้ 3 
2. แกไ้ขขอ้ 12/2(5) และวรรคสอง 
    ของขอ้ 20 

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 133 ง 
1 ธนัวาคม 2547 

17 29 พ.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 63/2547 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 143 ง 
30 ธนัวาคม 2547 

18 15 ก.พ. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 17/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) 
 
หมายเหตุ ประกาศฉบบัน้ีไดแ้กไ้ขแบบแนบทา้ยประกาศ  
1. แกไ้ขขอ้ 9(1)  ขอ้ 9(3)  แกไ้ข ส่วนท่ี 4  และ 
เพ่ิมขอ้ 12 (3) ของแบบ 69-1    
2. แกไ้ขส่วนท่ี 4  ของแบบ 69-2  
3. แกไ้ขส่วนท่ี 6  ของแบบ 69-dw  

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 44/2543 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3(5)  ขอ้ 7(3)  ขอ้ 9(2) 
    ขอ้ 10  ขอ้ 11/2 วรรค 2 และวรรค 3   
2. ยกเลิก ขอ้ 3(5/1) และ 3(5/2)   

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 25ง 
23 มีนาคม 2548 
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ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

19 3 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 38/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) 

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

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 112ง 
7 ตุลาคม 2548 

20 12 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 46/2548 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) 
 
หมายเหตุ ประกาศฉบบัน้ีไดแ้กไ้ขแบบ 69-dw แนบทา้ยประกาศ  
1. แกไ้ขความใน (4) ของหวัขอ้ 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

ในส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
2. แกไ้ขความในส่วนท่ี 3 ผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ีตาม 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และผูท่ี้เป็นคู่สัญญาบริหาร 
ความเส่ียงของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

3. เพ่ิมหมายเหตุประกอบหวัขอ้ 1 หุ้นอา้งอิง กรณีเป็นการ 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุ้น ในส่วนท่ี 4  
หุ้นอา้งอิงหรือดชันีอา้งอิง 

 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 44/2543 
ดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 3(9)  ขอ้ 6(4)(ข) 
    ขอ้ 8/1(2)  ขอ้ 9  ขอ้ 11/3 
    ขอ้ 12/2  ขอ้ 20 วรรคสอง   
2. เพ่ิม ขอ้ 3(9/3)  ขอ้ 3(19/1  
    ขอ้ 6/1  ขอ้ 6/2)  ขอ้ 8/1(3) 
    ขอ้ 12/3 
3.  เพ่ิมแบบ 69-3 ทา้ยประกาศน้ี 
    เป็นแบบแนบทา้ยประกาศ  
    กจ. 44/2543 

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 

 

เล่ม 122 ตอนพิเศษ 134ง 
21 พฤศจิกายน 2548 

21 24 ม.ค. 49 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 3/2549 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 16) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 44/2543 
ดงัน้ี 
1. เพ่ิม  ขอ้ 7/1   ขอ้ 7/2  ขอ้ 20/1 
    ขอ้ 20/2  และขอ้ 20/3 
2. แกไ้ข  ขอ้ 20   
 

ยกเลิกโดย 
ประกาศ ท่ี กจ. 32/2549 
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ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

22 15 พ.ย. 49 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กจ. 32/2549 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 

ยกเลิกประกาศ กจ. 44/2543 และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ใชง้าน  
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 ม.ค. 50 เป็นตน้ไป) 

 

23 2 มิ.ย. 51 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 15/2551 
 

การยื่นและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 

แกไ้ข ประกาศ กจ. 32/2549 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (11/1) ของขอ้ 3 
2.  แกไ้ข (1) และ (4) ของ ขอ้ 9  
ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-1 
3. แกไ้ข (3.1) (ก) ของ ขอ้ 9 (3)  
ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-1 
4. แกไ้ข ขอ้ 5   
ในส่วนท่ี 2 ของแบบ 69-2 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 ก.ค. 51 เป็นตน้ไป) 

 

24 23 ก.ย. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 11/2551 

กำรก ำหนดนิยำมผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมประกำศเก่ียวกบั
กำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์

แกไ้ขนิยาม “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 32/2549 และ กย. 40/2549 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
23 ก.ย. 51 เป็นตน้ไป) 
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