
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 30/2551 

          เร่ือง   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตาม
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนด
ไวด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2551  เร่ือง การยืน่
และยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

  ขอ้ 2   เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน  ใหน้ าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพยม์าใชก้บัประกาศน้ี  

ขอ้ 3   ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยอ์ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  
เวน้แต่จะมีประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 

  ขอ้ 4   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ส าหรับหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 
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ขอ้ 5   ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนในแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขาย 
หลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีต่อส านกังานจ านวนหา้ชุด  
พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือจากการ
เสนอขายคร้ังก่อนอีก ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 
 นอกจากการยืน่ขอ้มูลในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ลว้ ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่ง
ขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังาน 
ทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 6   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานตามขอ้ 5 
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและ
รับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
ท่ีผูเ้สนอขายเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ 7   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 5 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
(1)  การเสนอขายหลกัทรัพยท์ุกประเภทและทุกลกัษณะ เวน้แต่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อนุพนัธ์  ใหใ้ชแ้บบ 69-1 ทา้ยประกาศน้ี  
 (2)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใหใ้ชแ้บบ 69-dw ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 8   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผยในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 ขอ้ 9   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือ 
ช้ีชวนใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน
ในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
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โดยพลนั  ทั้งน้ี  ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั  หรือในกรณีท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อบุคคลใด
นั้น 
 การปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง  กรณีเป็นใบส าคญั
แสดงสิทธิใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใดใน
ต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศนั้น  
เม่ือมีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
เปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น      
ในต่างประเทศ 

  ขอ้ 11   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได ้
หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ            
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

 ขอ้ 12   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 
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  ขอ้ 13   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1) การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารง 
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 

(2)   การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ
และในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในการน้ี ผูถื้อหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารง
ต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือดว้ย  

(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก 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 15
  (3)  ตามท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  ในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน
ตามขอ้ 5 ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยจ์ดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นทราบถึงการ
เสนอขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยต่์อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าวได้
ทราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 
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  ขอ้ 15   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดแลว้ ใหแ้บบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือพน้ก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  เวน้แต่กรณีตาม (2) และ (3) 
  (2)  เม่ือพน้ก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัจดทะเบียน  

(3)  เม่ือพน้ก าหนดสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ภายในสามเดือนนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหลกัทรัพย์
ประเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยร์ายเดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 

 ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551 
 

                                    
 

                                            (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น โดยเพิ่มเหตุท่ีจะผ่อนผนัการลงลายมือช่ือในแบบดงักล่าว  รวมทั้งลดภาระ 
ในการรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลใหผู้ถื้อหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นนิติบุคคลท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 


	ข้อ 12   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
	(2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง
	(2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง
	ให้ถือว่าผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 13   ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
	ข้อ 13   ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
	ประกาศ   ณ   วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551


