ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตาม
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551 เรื่ อง การยืน่
และยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ข้อ 2 เว้นแต่ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กบั ประกาศนี้
ข้อ 3 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศนี้
เว้นแต่จะมีประกาศฉบับอื่นกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนไว้โดยเฉพาะแล้ว
ข้อ 4 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้หมายความรวมถึงการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
สาหรับหุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดว้ ย
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ข้อ 5 ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในแต่ละครั้ง ให้ผเู ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ต่อสานักงานจานวนห้าชุด
พร้อมทั้งร่ างหนังสื อชี้ชวน และชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลสิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายครั้งก่อนอีก ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับใหม่ต่อสานักงาน
นอกจากการยืน่ ข้อมูลในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์แล้ว ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่ง
ข้อมูลตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ต่อสานักงาน
ทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 6 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานตามข้อ 5
ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์
ที่ผเู ้ สนอขายเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ข้อ 7 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ตอ้ งยืน่ ต่อสานักงานตามข้อ 5 ให้เป็ นดังนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทและทุกลักษณะ เว้นแต่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อนุพนั ธ์ ให้ใช้แบบ 69-1 ท้ายประกาศนี้
(2) การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ ให้ใช้แบบ 69-dw ท้ายประกาศนี้
ข้อ 8 งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม
ข้อ 9 ก่อนปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อ
ชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ต้องดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
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โดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้วต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใด
นั้น
การปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณี เป็ นใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิให้หมายถึงการปิ ดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ข้อ 10 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใดใน
ต่างประเทศ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ในต่างประเทศ
ข้อ 11 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได้
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั แสดงได้วา่ มีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 12 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนินการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็น เกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสานักงานอีกต่อไป

4
ข้อ 13 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ ให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
และในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในการนี้ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ดารง
ตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อด้วย
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคลที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในขณะที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วยทาง
ร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 15
(3) ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและ
สมควร
ข้อ 14 ในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
ตามข้อ 5 ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์จดั ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั ทราบถึงการ
เสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ต่อสานักงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของผูอ้ อกหลักทรัพย์ตามมาตรา 56
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ข้อ 15 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดแล้ว ให้แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน เว้นแต่กรณี ตาม (2) และ (3)
(2) เมื่อพ้นกาหนดสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียน
(3) เมื่อพ้นกาหนดสามวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ในกรณีเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทเดียวกันที่ออกโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์รายเดียวกันมีผลใช้บงั คับในครั้งก่อน
ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น โดยเพิ่มเหตุที่จะผ่อนผันการลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าว รวมทั้งลดภาระ
ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นนิติบุคคลที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปด้วย จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

