
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  17/2551 
             เร่ือง   การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   เวน้แต่ไดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน  ให้ใชบ้ทนิยามท่ีก าหนด 
ไวต้ามประกาศน้ี ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(2)  การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
(3)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(4)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ี 

ออกหลกัทรัพย ์
  (5)  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

ขอ้ 2   ในประกาศและในแบบทา้ยประกาศตามขอ้ 1 
(1)   “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 (2)  “ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (3)  “หุน้รองรับ”  หมายความวา่   หุน้ท่ีออกใหม่ท่ีจดัไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 (4)  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่ 
       (ก)  ธนาคารพาณิชย ์
       (ข)  บริษทัเงินทุน 
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       (ค)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 
ส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

       (ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
       (จ)  บริษทัประกนัภยั 

                                 (ฉ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

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

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

 (6)  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์

 (7)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั และใหห้มายความ
รวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 

(8)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย  

(9)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

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

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
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        (ข)  บริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี         
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ข)    
โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
        (ง)  บริษทัท่ีถือหุน้ในผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น   
                                  การถือหุน้ของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุน้ท่ีถือโดย 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(11)  “บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่ 
         (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยถื์อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
                                    (ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมี            
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
                                    (ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษทั
ตาม (ข) ในบริษทัท่ีถูกถือหุ้น โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

         (ง)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้มรวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น  

         (จ)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจ 
ควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทันั้น 

         การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง)  
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 (12)  “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั”  หมายความวา่   บริษทัย่อยตั้งแต่สองบริษทัขึ้นไป
ท่ีมีบริษทัใหญ่เป็นบริษทัเดียวกนัไม่วา่บริษทัยอ่ยนั้นจะอยูใ่นชั้นล าดบัใด ๆ  

(13)  “บริษทัร่วม”  หมายความวา่  
                                    (ก)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยถือหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บ 
แต่ไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น   
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                                    (ข)  บริษทัท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุม
นโยบายดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ยหรือกิจการร่วมคา้ 
                                    การถือหุน้ของผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ยใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดย         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

(14)  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
บุคคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   (ก)  คู่สมรสของบุคคลดงักล่าว 
   (ข)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
   (ค)  หา้งหุ้นส่วนสามญัซ่ึงบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)      
เป็นหุน้ส่วน 
   (ง)  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)             
เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละสามสิบของหุน้ทั้งหมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  
   (จ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือ 
   (ฉ)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) 
หรือ (ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษทัตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ
สามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น 
   (ช)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็น
ผูแ้ทนของนิติบุคคล 

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

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

         (จ)  นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคุม
หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 
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(16)  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 
บริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบั
บริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
  (17)  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในผูอ้อกหลกัทรัพยเ์กินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูอ้อกหลกัทรัพย ์การถือหุ้นดงักล่าว 
ใหน้บัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  (18)  “ผูมี้อ านาจควบคุม”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั ไม่วา่อิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา 
หรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่คือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

         (ก)  บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ
ยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

         (ข)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการของบริษทันั้นได ้
                                    (ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย ผูบ้ริหารการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของตนในการ
ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั 
                                    (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษทัหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของบริษทัเยีย่งผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั 
บุคคลดงักล่าวของบริษทันั้น 
  (19)  “บุคคลภายในของบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   บุคคลภายในของ 
บริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงตามประกาศเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ท่ีออกใหม่  
  (20)  “หุน้อา้งอิง”  หมายความวา่   หุน้อา้งอิงตามประกาศเก่ียวกบัการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ 
  (21)  “งบการเงินรวม”  หมายความวา่   งบการเงินรวมของผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัยอ่ย 

 (22)  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา  
หรือประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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  ขอ้ 3   ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใด มีการอนุโลมใชบ้ทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยื่นและการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์อยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารอนุโลมใชบ้ทนิยามดงักล่าว 
หมายความถึงการอนุโลมใชบ้ทนิยามตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551     
 
 
 

                                          (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดความหมายของบทนิยาม 
ท่ีใชร่้วมกนัของบรรดาประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนไว้
เป็นประกาศกลาง จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
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