
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 18/2551 

             เร่ือง   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั 
การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าได้ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี กจ.32/2549  เร่ือง  การยืน่และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

  ขอ้ 3   เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน  ใหน้ าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรัพยม์าใชก้บัประกาศน้ี 

 ขอ้ 4   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ 
ตามประกาศน้ี 

ผูท่ี้ไม่ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามวรรคหน่ึง ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 5   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ 
การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหห้มายความรวมถึงการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับหุน้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 
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หมวด 1 
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยกเวน้ 

   

  ขอ้ 6   มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตอ้งออกโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวม 
  (2)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะและการเสนอขาย 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออกใหม่และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
         (ข)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงเสนอขายโดยผูถื้อหลกัทรัพย ์
และใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดเ้สนอขายคร้ังแรกพร้อมหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  (3)  หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการคา้หลกัทรัพย ์และหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์เคยเสนอขาย 
ต่อประชาชนซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

       (ก)  ผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั และผูอ้อก
หลกัทรัพยด์งักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 
         (ข)  ผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะท่ีไดท้ าขอ้ตกลง 
ไวก้บัส านกังานซ่ึงยนิยอมท่ีจะปฏิบติัดงัน้ี 
   1.  จดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 
   2.  รายงานต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 
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หมวด 2 
ลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บยกเวน้ 

   

  ขอ้ 7   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังานตามหมวดน้ี ใหอ้ยู่ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นการทัว่ไป 
(2)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 

ท่ีจะเสนอขายหรืออยูร่ะหวา่งเสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ 
ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น  
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักรณีการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตาม 
ขอ้ 8 และขอ้ 11(2)(ข)  

  ขอ้ 8   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  ใหไ้ดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายท่ีกระท าโดยการเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้เสนอราคา 
  (2)  มีการก าหนดเง่ือนไขไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์ออก 
โดยบริษทัแต่ละแห่งตอ้งเป็นบุคคลเพียงหน่ึงรายหรือหน่ึงกลุ่ม และ 
  (3)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคล 
จ านวนไม่เกินสิบราย  

  ขอ้ 9   ใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้ 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกินหา้สิบราย   
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
  (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีมีมูลค่ารวมกนัไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบระยะเวลา
สิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์
  (3)  การเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
  (4)  การเสนอขายหุน้ท่ีทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหุน้นั้น  
และไม่มีลกัษณะเป็นการเสนอขายโดยทัว่ไป 
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  (5)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลท่ีเป็นเจา้หน้ีของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟู 
กิจการท่ีศาลใหค้วามเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ก าหนดใหเ้จา้หน้ีตอ้งรับหุน้ท่ีออกใหม่ดงักล่าวแทนการรับช าระหน้ี 
  (6)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 
ท่ีโอนสิทธิได ้

  ขอ้ 10   ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังานท่ีเขา้ลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ไม่วา่เป็นการเสนอขายโดยตรงหรือ
ผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์
  (2)  การเสนอขายต่อกรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทั
ต่างประเทศหรือบริษทัในเครือ ในประเทศไทย 

  ขอ้ 11   ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 9 
และขอ้ 10 ซ่ึงมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ไดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นทอดต่อ ๆไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้จ ากดัการโอน และเสนอขายโดยไม่ขดักบั
ขอ้จ ากดัการโอนดงักล่าว 
         (ข)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีขอ้จ ากดัการโอน และไดมี้การยืน่         
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไวแ้ลว้
ตั้งแต่การเสนอขายในคร้ังแรก โดยผูอ้อกหลกัทรัพยย์งัมีการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 หรือผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดใ้ห้ไวก้บัส านกังาน
ตามขอ้ 6(3)(ข) ในหมวด 1 โดยอนุโลม แลว้แต่กรณี 
  (3)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงเม่ือนบัรวมกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดยบริษทัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวแลว้มีจ านวนไม่เกินสามสิบหา้ราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง  
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  (4)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงเม่ือนบัรวมกบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรุ่นทุกลกัษณะท่ีออกโดย
บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ มีจ านวนไม่เกินหา้สิบราย ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
  (5)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่และหุน้รองรับ 
ต่อผูล้งทุนซ่ึงมีมูลค่ารวมกนัไม่เกินยีสิ่บลา้นบาท ภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี  
การค านวณมูลค่ารวมของใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวใหถื้อเอาราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกบัราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับนั้นเป็นเกณฑ ์
  (6)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ ซ่ึงเสนอขายหุน้รองรับ
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้แต่เม่ือมีการใชสิ้ทธิ
แลว้ ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้รองรับนั้นอาจไม่ใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

  ขอ้ 12   การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 9 และ 
ขอ้ 11 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  การค านวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 9(2) ไม่ให้นบัรวมส่วนท่ีเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 9(3) และท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ 9(4) 
  (2)  การค านวณมูลค่าการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามขอ้ 11(5) 
ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 11(1)  
  (3)  การนบัจ านวนผูล้งทุนในหุน้ตามขอ้ 9(1) หรือจ านวนผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
ตามขอ้ 11(3) หรือขอ้ 11(4) ไม่ใหน้บัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 9(3)  
หรือขอ้ 11(1) ตามแต่กรณี 
  การค านวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) (2) หรือ (3) 
ไม่จ าตอ้งค านึงวา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั 

  ขอ้ 13   เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการนบั
จ านวนผูล้งทุนตามขอ้ 9 และขอ้ 11 ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี  
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทน 
การจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพย ์ ใหน้บัรวมการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือตวัแทนการจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นทุกรายเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพยต์ามแต่กรณี  ทั้งน้ี ไม่วา่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
หรือตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นเขา้บญัชีของตนเองก่อน
หรือไม่ 
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  (2)  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหลกัทรัพยห์ลายรายร่วมกนัเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภท
เดียวกนัซ่ึงออกโดยบริษทัเดียวกนั หรือเสนอขายในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหน้บัรวมการเสนอขาย
ของผูถื้อหลกัทรัพยท์ุกราย เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพยเ์พียงหน่ึงราย  ทั้งน้ี  
การร่วมกนัเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวใหร้วมถึงพฤติการณ์ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
         (ก)  ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเสนอขายหลกัทรัพยใ์นราคาและระยะเวลา
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  และ 
         (ข)  ปรากฏขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1.  ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายเป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั 
   2.  ผูถื้อหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยห์รือบริษทัยอ่ย หรือเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
   3.  เงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
ในท่ีสุดไปสู่บุคคลเดียวกนั 
   4.  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละรายใชใ้บจองซ้ือ 
หลกัทรัพยห์รือตวัแทนรับจองซ้ือหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยมีพฤติการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพยมิ์ไดค้  านึงวา่ตนไดจ้องซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหลกัทรัพยร์ายใด 
  (3)  ในกรณีผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์น นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ผูค้า้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีการถือครองหลกัทรัพย์
แทนบุคคลอ่ืนให้นบัจ านวนผูล้งทุนหรือประเภทผูล้งทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหลกัทรัพยท่ี์แทจ้ริง 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ซ่ึงผูถื้อหลกัทรัพยมี์เหตุจ าเป็นและสมควรท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานได ้และผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าว 
เขา้ถือหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายเน่ืองจากการปฏิบติัตามนโยบายของทางการเพื่อช่วยเหลือ 
สถาบนัการเงินหรือรักษาความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงิน หรือในกรณีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  
ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  
ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
  (1)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนซ่ึงรู้หรือควรไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ 
การเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทันั้นได ้
  (2)  มีความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ต่อผูล้งทุน  
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  ขอ้ 15   การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้น 
หรือมีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวดน้ี 
  เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม การเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไม่ไดรั้บการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวดน้ี 
  (1)  กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้องทุนรวมนั้นเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญา
ระหวา่งผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้น ในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป และ 
 (3)  มีการลงทุนของกองทุนรวมในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมี
มูลค่าเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 
         (ข)  ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ
หา้สิบของมูลค่ารวมของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวม 
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพย ์
แก่กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค าขอความเห็นชอบต่อส านกังาน พร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐานประกอบ และใหส้ านกังาน 
มีอ านาจใหค้วามเห็นชอบ  ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กองทุนรวม 
ในฐานะเป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้
  เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  
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  ขอ้ 16   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ี  รายงานผลการขายหลกัทรัพยต์าม 
หลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์เขา้ลกัษณะตามขอ้ 8 ขอ้ 9(6) ขอ้ 10  
และขอ้ 11(2)(ข) และ (6) ให้ผูเ้สนอขายรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามความในมาตรา 81 ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัการรายงาน 
ผลการขายหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวต่อประชาชน 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) และในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหรือหุน้รองรับหลกัทรัพยท่ี์ 
เสนอขายเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของ
หุน้นั้น วนัท่ีใชใ้นการค านวณแหล่งอา้งอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการค านวณราคาตลาด
ดงักล่าวดว้ย 
         (จ)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์และจ านวนท่ีผูซ้ื้อหลกัทรัพยแ์ต่ละราย 
ไดรั้บจดัสรร 
         (ฉ)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 
 ในกรณีเป็นรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนกังานตามขอ้ 10   
วนัปิดการเสนอขายใหห้มายความรวมถึงวนัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวเ้ป็นรอบๆ ใหถื้อวา่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละรอบนั้น 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีท่ีกรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ 
ในรอบปีปฏิทินปีหน่ึงปีปฏิทินใด  ใหถื้อวา่วนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการ
เสนอขาย 



9 
 

 

ขอ้ 17   ใหผู้อ้อกหลกัทรัพยร์ายงานผลการขายหลกัทรัพยร์องรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเสนอขายโดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามหมวดน้ี โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 16 โดยอนุโลม  ภายในสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ อาจใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัท่ีก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิ ใหผู้อ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ยืน่รายงานตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของทุกเดือนท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

  ขอ้ 18   การยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามท่ีก าหนด
ไวใ้นประกาศน้ี  มิใหใ้ชก้บัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  เวน้แต่ผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ะได้
แสดงเจตนาเป็นหนงัสือเพื่อขอถอนหรือยกเลิกการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ดงักล่าว 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551   
 
 
 

                                           (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยกเวน้การยืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ไดเ้พิ่มเติมหลกัเกณฑ์
ในการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  
ไวส้ าหรับกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดั ผูถื้อหุน้เดิม หรือกรรมการและ
พนกังาน  อนัเป็นการสอดคลอ้งกบัการผอ่นปรนหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยต์่อ
บุคคลในลกัษณะดงักล่าวไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
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