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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ.  12 /2543 
เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

    
 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2543 เป็นตน้ไป    
 
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และการอนุญาต ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2535 
 (2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 25/2539  
เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และ 
การอนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
 (3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 6/2541  
เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และ 
การอนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2541 
 (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2541  
เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และ 
การอนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
 
 ขอ้ 3 ในประกาศน้ี และในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีก าหนด 
ตามประกาศน้ี  
 (1)23 ค  าวา่  “ผูล้งทุนสถาบนั”  “บริษทัจดทะเบียน”  “บริษทัใหญ่”  “บริษทัย่อย”   
“บริษทัร่วม”  “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั”  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูบ้ริหาร”  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  “ผูมี้อ านาจ
ควบคุม” และ “งบการเงินรวม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย”์    
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 (1/1) 13  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (1/2)21  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้
หรือ  หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพโดยก าหนดราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาด 
  (1/3)21  “ราคาตลาด”  หมายความวา่   ราคาตลาดท่ีค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในขอ้ 4/4 

(1/4)21  “ราคาเสนอขาย”  หมายความวา่  ราคาเสนอขายท่ีค านวณตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4/4 
 (2) “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี  
  (ก) ผูบ้ริหารของบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัมหาชนจ ากดั 
  (ค) ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัมหาชนจ ากดั  
  (ง) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ ญาติสนิทอ่ืน 
  (จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้หรือมีอ านาจควบคุมหรือ 
มีส่วนไดเ้สียอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั 

 (3)16 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 27/2546 
 (4) “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” หมายความวา่   รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ของบริษทัจดทะเบียน 
 (5) “การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์ หมายความวา่ การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผย
เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
 “(5/1)23“กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และใหห้มายความ
รวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการ 
ท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 
 (6) “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 4 บริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประสงคจ์ะเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

16 ในกรณีท่ีส านกังานมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตจะมีคุณลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตหรือมีลกัษณะการด าเนินการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี  
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหผู้ข้ออนุญาตแสดงขอ้พิสูจน์อ่ืนใดเพื่อหกัลา้งขอ้สงสัยดงักล่าว ในการน้ี 
ส านกังานจะพิจารณาค าขออนุญาตต่อไปก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตสามารถแสดงขอ้พิสูจน์เพื่อหกัลา้ง 
ขอ้สงสัยดงักล่าวได ้
 

 ขอ้ 4/1 13   บริษทัมหาชนจ ากดัจะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตาม 
ประกาศน้ี ก็ต่อเม่ือบริษทัมหาชนจ ากดันั้นไม่มีหุน้ท่ีไดซ้ื้อคืนมาและยงัจ าหน่ายไม่หมด  เวน้แต่ 
จะเป็นการน าหุน้ท่ีไดซ้ื้อคืนมาเสนอขายพร้อมกบัหุน้ท่ีออกใหม่  โดยจดัสรรการขายหุน้ท่ีซ้ือคืน 
ในล าดบัก่อนการขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 

 ขอ้ 4/2 13   ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลใด 
โดยไม่มีการเรียกช าระราคาส าหรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพดงักล่าว บริษทัมหาชนจ ากดันั้นจะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่นั้น ก็ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ประเภทนั้นในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัใหมี้หุ้นรองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพแลว้ 
 

ขอ้ 4/315   ในการพิจารณาวา่ค าขออนุญาตใดมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีหรือไม่  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่  
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้น เขา้ลกัษณะเป็นการ 
หลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี ส านกังานอาจ 
ไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามค าขออนุญาตได ้ ทั้งน้ี ส านกังานตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบถึงเหตุผล
ประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

(2)  ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า 
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั 
การเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูลประกอบ 
การตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให้ 
ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอย่างใดดว้ยก็ได ้

(ก)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไข 
ท่ีจะผอ่นผนัให ้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของผูข้ออนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้ 
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พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น 
          (ข)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(ค) ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
 
 ขอ้ 4/421   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวา่การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 
จดทะเบียนใดเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ใหค้  านวณราคาตลาดและราคา 
เสนอขายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
                                  (ก)  ราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคา 
เสนอขาย   ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นดงัน้ี 
                              1. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ 
ขออนุมติัการเพิ่มทุนโดยก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (fixed price) ใหใ้ชว้นัท่ีคณะกรรมการ 
มีมติดงักล่าว 
                              2. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
อนุมติัการเพิ่มทุนโดยไม่ไดก้  าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (floating price) ใหใ้ชว้นัแรกท่ีเสนอขาย
ต่อผูล้งทุน  
   (ข) ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและ 
ความตอ้งการขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั เช่น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building)  
เป็นตน้  
   (ค)  ราคายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 
 (2)  ราคาเสนอขายใหค้  านวณดงัน้ี 

(ก) กรณีเป็นการเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
(ข) กรณีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ให้ใชร้าคาเสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือหุน้รวมกบัราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 
(ค) กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหใ้ชร้าคา 

เสนอขายหุน้หกัดว้ยผลต่างระหวา่งราคาตลาดกบัราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 
(ง) กรณีเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใหใ้ชร้าคาเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหารดว้ย 

อตัราแปลงสภาพ 
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 ขอ้ 5 ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือ 
ใหผู้ข้ออนุญาตมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่มาช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่นั้นอีกต่อไป 

 
หมวด 1 

การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั 
    

ส่วนท่ี 1 
การขอและการอนุญาต 

    
 
 ขอ้ 6 การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดั หมายถึง การเสนอขายท่ีมี 
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายใน 
รอบระยะเวลาสิบสองเดือน   ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขาย 
หุน้นั้นเป็นเกณฑ ์
 (2) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 
สามสิบหา้รายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
 (3)21  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั 
 การค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุน้ตาม (1) หรือการนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (2) 
ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม (3)  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลา 
เดียวกนัหรือต่างเวลากนัในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
 

 ขอ้ 721   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในส่วนท่ี 1/1 ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดั 
หรือผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดัไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานแลว้ 
 
  ขอ้ 7/121   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 15/2548 
 
 ขอ้ 7/221   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 15/2548 
 
 ขอ้ 7/321   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 15/2548 
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 ขอ้ 821  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นหรือ 
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ตามหมวด 2  มิให้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3)  

เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม ใหก้ารเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นการเสนอขายท่ีมิใหถื้อเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 6(3) 

(1) กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั  
 (2) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใหก้องทุนรวมเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ 
ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายนั้นในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป  และ 
 (3) มีการลงทุนของกองทุนรวมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก) ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 

(ข) ลงทุนในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ 
มูลค่ารวมของหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวม 
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐาน และใหส้ านกังานมีอ านาจ 
ใหค้วามเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่กองทุนรวมในฐานะเป็น  
ผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้
 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
 “กองทุนรวม” หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทัจดัการ” หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
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   ส่วนท่ี 1/121 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

 

ขอ้ 8/1  บริษทัจดทะเบียนจะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามหมวดน้ี  
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาดได ้โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก  
ส านกังาน ก็ต่อเม่ือบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ีแลว้  

ขอ้ 8/2   บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามหมวดน้ี 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด ตอ้งยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  
พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต และช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุญาต ค าขอละ 
10,000 บาท ในวนัท่ียืน่ค าขออนุญาต 

ในการพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาภายใน 
เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น  ทั้งน้ี  
หากส านกังานไม่แจง้ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไดรั้บอนุญาตตั้งแต่ 
วนัท่ีพน้ระยะเวลานั้นเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 8/3   ผูข้ออนุญาตตามขอ้ 8/2 จะไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่นั้น  
ก็ต่อเม่ือ 

(1) ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนั  
ก่อนวนัประชุม 

(2) หนงัสือนดัประชุมตาม (1) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของ  
ผูถื้อหุน้ และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
(ข) รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้ท่ีออกในเร่ือง จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขาย  

หรือราคาใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ ซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุด 
ท่ีแน่นอน 

(ค) ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการค านวณ  
(ง) ช่ือกลุ่มบุคคลท่ีคาดวา่จะไดรั้บการเสนอขาย (หากสามารถระบุได)้ แต่ใน 

กรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ตอ้งระบุช่ือบุคคลท่ีคาดวา่จะเสนอขาย 
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  (จ)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติัออกใน 
คร้ังน้ี โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าและผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม  
(control dilution)  

(ฉ) สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตาม (4) 
(ช) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 

หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบั 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผล 
ของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว   
  (ซ)  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (3) จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ อยา่งนอ้ยหน่ึงรายท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระ 
ดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการ 
อิสระดงักล่าวดว้ย 

(4) ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าดว้ย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมออกเสียงคดัคา้น  
การเสนอขายหุ้นนั้น   

(5) มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตาม (4)  ส าหรับกรณีท่ีใชว้ิธีค  านวณราคาตลาดตาม 
ขอ้ 4/4 (1)(ก)2.  ตอ้งเป็นมติท่ีไดรั้บมาภายในหน่ึงปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน แต่ในกรณี 
ท่ีใชว้ิธีอ่ืนในการค านวณราคาตลาด มติดงักล่าวตอ้งไดรั้บมาภายในก าหนดระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ภายในเกา้สิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(ข) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนัก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน เฉพาะ 
กรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าเห็นวา่ มีเหตุอนัจ าเป็นและ 
สมควรอนัอาจเป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานภายในก าหนดระยะเวลา 
ตาม (ก) ได ้ 
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ขอ้ 8/4   ความในส่วนน้ีมิให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 

(2) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ 

(3) การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
ท่ีเสนอขายคร้ังแรกต่อผูถื้อหุ้นตามส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ไม่วา่ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้  
หรือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัในขณะใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ตาม 

(4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขการอนุญาต 

   
 
 ขอ้ 921  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 1/1 ของหมวดน้ี ปฏิบติัตาม 
เง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการ      
ทัว่ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัหุ้นท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาต   
ตอ้งแจกจ่ายไปใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขายหุ้นดงักล่าวอยู่
ภายในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 (1) (2) หรือ (3) เท่านั้น และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความ
ตาม (2) ในเอกสารดงักล่าวดว้ย   
 (2)  ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายหุน้ 
ดงักล่าวต่อประชาชน หรือด าเนินการใหหุ้น้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 2   
หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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  ขอ้ 9/121   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1/1 ตอ้งด าเนินการขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตให้
แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
หรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองมติเดิมท่ีอนุมติัใหเ้สนอขายหุ้นดงักล่าว  
ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 8/1 
 (2) ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้การอนุญาต ส าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตาม 
ขอ้ 8/2 
 
 ขอ้ 10  เพื่อใหก้ารขายหุน้ท่ีออกใหม่เป็นการขายแก่บุคคลในวงจ ากดัอยา่งแทจ้ริง 
หรือเพื่อป้องกนัมิใหหุ้้นท่ีไดรั้บอนุญาตในกรณีดงักล่าวกระจายสู่ประชาชนโดยมิไดเ้ป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ในการอนุญาตให้เสนอขายหุน้แก่บุคคลในวงจ ากดั ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดเง่ือนไข
อ่ืนท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ีตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติมภายหลงัไดรั้บอนุญาตได ้  
 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

    
ส่วนท่ี 1 

การขอและการอนุญาต 
    

 
 ขอ้ 11   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
 ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามแบบ
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 การยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี 
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตดว้ย 
 
  ขอ้ 12   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอละ 50,000 บาท 
ในวนัยืน่แบบค าขออนุญาต 

ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  ผูข้ออนุญาตตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 
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ขอ้ 13 16 เวน้แต่กรณีท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 19 ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนได ้ต่อเม่ือแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ือง
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑค์ุณสมบติัอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

(ก) มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14 
(ข) ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแยง้กับผลประโยชน์

ท่ีดีท่ีสุดของกิจการ เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ การบริหารจดัการ
บริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม   

(ค) ขอ้บงัคบัของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15  
(ง) ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการจะไม่สามารถรักษาสิทธิ 

ของผูถื้อหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 
(2)20  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม 

(ก) คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งดี  และแสดงไดว้า่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้  

(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check 
and balance) กนัอยา่งเพียงพอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16  

(ค) ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
ออกหลกัทรัพย ์ 

              ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กรรมการของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 

(ง)  ผูมี้อ  านาจควบคุมไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
โดยอนุโลม 

(3)  การเปิดเผยขอ้มูล 
 (ก)  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อประชาชนตอ้งครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน 

และไม่มีขอ้ความท่ีอาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด   
 (ข)  งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม ประจ างวดปีบญัชีล่าสุด และ 
งบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17/1  

(ค)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถ 
จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และน่าเช่ือถือ 
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(4)  คุณสมบติัอ่ืน ๆ 
(ก)  ธุรกิจหลกัเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่จะไม่สามารถด าเนินงานได้
อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว  

(ข)  การประกอบธุรกิจของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ย ไม่มีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดลอ้มเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยู่ระหวา่งถูกกล่าวหาจาก
หรือมีขอ้พิพาทกบัหน่วยงานของรัฐในเร่ืองดงักล่าว  

(ค)  ไม่มีประวติัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตให้เสนอขาย 
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั   

(ง)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัอนุมติัการเสนอขายหุน้ 
ในคร้ังน้ี และมตินั้นไดม้าแลว้ไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยืน่ค  าขออนุญาต 
 
  ขอ้ 14 16 โครงสร้างการถือหุ้นของผูข้ออนุญาต บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุม และส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
(2)  ไม่มีการถือหุ้นไขวร้ะหว่างผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
(3)  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผูข้ออนุญาตถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม

เกินร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น เวน้แต่แสดง 
ไดว้า่ การจดัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของผูข้ออนุญาตแลว้ 
 

ขอ้ 15 16 ขอ้บงัคบัของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ยตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขอ 
ความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
ท่ีส าคญัของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว   
 ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถจดัใหข้อ้บงัคบัเป็นไปตามวรรคหน่ึง   
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีมาตรการท่ีจะสามารถควบคุมดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยพิจารณาการท ารายการ 
ดงักล่าวโดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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  ขอ้ 16 23   โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี (ส าหรับค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551   
เป็นตน้ไป  เวน้แต่ความในขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ท่ีก าหนดใหพ้ิจารณาคุณสมบติั 
ของกรรมการอิสระของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ใหใ้ชบ้งัคบั
กบัค าขออนุญาตท่ียื่นต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป) 
                           (1)  มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของผูข้อ
อนุญาตแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน   

(2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                                 (ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
                                 (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
                                 (ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
                                 (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  า
ขออนุญาตต่อส านกังาน 
              ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ 
ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ 
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ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม   
แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความ 
สัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
                                 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็น 
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการ 
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
                                 (ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ
บริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 (ซ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบั 
การด าเนินงานของบริษทั 
       ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก)  
ถึง (ซ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 

(3)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยสามคน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
      (ก)  ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัให้เป็น 

กรรมการตรวจสอบ  
(ข) เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตาม (2) และตอ้ง 

1.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการ 
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคล  
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ และ 

2.   ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั 
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  
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      (ค)  มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

      (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
ท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

(4)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ 
แทนคณะกรรมการในเร่ืองใด  การมอบหมายดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

      (ก)  จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน    
                                 (ข)  มีการระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน โดยขอบเขต
ดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้ ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 ขอ้ 17 20   ถูกยกเลิกโดยประกาศท่ี กจ. 6/2548 
 

ขอ้ 17/1 16 งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม ประจ างวดปีบญัชีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั และเป็นไป
ตามหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีออกตามความในมาตรา 56  

(2)  ผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้อบบญัชี 
ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตาม 
มาตรฐานการสอบบญัชี 

(3)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะ  
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวม  
หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  
 (ข)  แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัวา่ ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี 

(ค)  แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระท าหรือไม่กระท า 
ของผูข้ออนุญาตหรือผูบ้ริหาร 
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 ขอ้ 18  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตามขอ้ 13  เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจ
หลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็น
ของตนเอง  ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1) มีการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของผูข้ออนุญาตในสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยนั้น เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและ 
ไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน 
 (2) มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีการประกอบธุรกิจรวมกนัในสัดส่วน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมดของผูข้ออนุญาต เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น
และไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังาน และมีมาตรการท่ีแสดงไดว้า่หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือ
ขอบเขตการลงทุนท่ีมีนยัส าคญั ตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน    
 (3) แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตมีอ านาจในการจดัการและควบคุมกิจการของบริษทัยอ่ย 
ตาม (1) 
 (4) บริษทัยอ่ยตาม (1) ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13  ไม่วา่ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะเป็นบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
 
  ขอ้ 19 13 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) 13 ผูข้ออนุญาตไม่อยูร่ะหวา่งการคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยู่ระหวา่งการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยูร่ะหวา่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
เก่ียวกบัการรายงานต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 
ประกอบมาตรา 57 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังาน 
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
                           (2)23 ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 และขอ้ 16(1) (2) 
(3) และ (4) โดยอนุโลม (ส าหรับค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป)  ทั้งน้ี การพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ตามขอ้ 16(2) ส าหรับช่วงเวลาในอดีต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี (การพิจารณาคุณสมบติั 
ของกรรมการอิสระส าหรับช่วงเวลาในอดีตตาม (ก) และ (ข) ให้ใชบ้งัคบักบักรรมการอิสระของ 
ผูข้ออนุญาตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2553 
เป็นตน้ไป) 
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          (ก)  กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระรายใหม่ ซ่ึงไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
ในวาระเดิม กรรมการอิสระรายดงักล่าว ตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลตามขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)  
ในระยะเวลาสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

(ข) กรณีท่ีกรรมการอิสระไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง  
กรรมการอิสระรายดงักล่าว ตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลตามขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ง) (จ) และ (ฉ) ในวาระเดิม 
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบนั เวน้แต่กรณีดงักล่าวจะเป็นรายการท่ีเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการตามขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ง) หรือ (ฉ) ท่ีมีขึ้นโดยไดรั้บอนุมติั 
จากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร และเป็นรายการ 
ท่ีมิไดมี้ขึ้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งผูข้ออนุญาตไดเ้ปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระรายดงักล่าวแลว้ 
  16ผูข้ออนุญาตท่ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 14(2) และไม่สามารถ 
แสดงไดต้ามวรรคหน่ึง อาจไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ได ้หากผูข้อ
อนุญาตผกูพนัท่ีจะด าเนินการแกไ้ขโครงสร้างการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศน้ี 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
 (3)21 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยก าหนด 
ราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาดและเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) 
หากการเสนอขายนั้นไม่เขา้ลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 8/4  ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 8/3 
โดยอนุโลม 

 
  ขอ้ 2020  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 13(2)(ค) 
วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือขอ้ 19(2) ประกอบขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) 
ในการแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไข 
ในการพิจารณาค าขออนุญาตในคราวต่อไป โดยค านึงถึงความมีนยัส าคญัของพฤติกรรมอนัเป็น
ลกัษณะตอ้งหา้ม หรือการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย์
เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการก าหนดระยะเวลา ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบหา้ปีนบัแต่
วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตต่อผูข้ออนุญาต 
  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง หรือเม่ือผูย้ืน่ค  าขออนุญาตได้ 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดแลว้ มิใหส้ านกังานน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุแห่งการสั่งการ 
ตามวรรคหน่ึงมาประกอบการพิจารณาค าขอในคร้ังใหม่อีก 
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ในกรณีท่ีส านกังานเห็นวา่เหตุท่ีท าใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตมีลกัษณะไม่เป็นไปตาม 
ขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ (4)(ค) หรือขอ้ 19(2) ประกอบขอ้ 13(2)(ค) วรรคสอง (2)(ง) หรือ  
(4)(ค) เป็นเร่ืองไม่ร้ายแรง หรือไดมี้การแกไ้ขหรือก าหนดมาตรการป้องกนัแลว้ ส านกังานอาจไม่น า
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขาดคุณลกัษณะดงักล่าวมาใชป้ระกอบการพิจารณาก็ได้ 
 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขการอนุญาต 

    
 

 ขอ้ 21  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ในส่วนน้ี 

 ขอ้ 22  ในกรณีท่ีส านกังานพบวา่ภายหลงัการอนุญาตมีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีมีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บอนุญาต และผูไ้ดรั้บ
อนุญาตไม่สามารถแกไ้ขลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด        
ใหส้ านกังานมีหนงัสือแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตต่อไป และใหถื้อวา่
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มีผูจ้องซ้ือเป็นอนัส้ินสุดลง  
 
 ขอ้ 23 15   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะน าหุน้ของบริษทัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตอ้งไม่ก าหนดราคาหุน้ในบางส่วนท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป สูงกวา่ราคาหุน้ในส่วนท่ีแบ่งสรรไว ้
เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนด ไม่วา่การเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนดดงักล่าวจะเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาเดียวกนักบัการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปหรือในช่วงเกา้สิบวนัก่อนการเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ไป เวน้แต่การเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนดดงักล่าวเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) การเสนอขายต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามท่ีไดรั้บ 
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(ข) การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บความ 
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(ค) เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
        (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเขา้ข่ายดงัต่อไปน้ีตอ้งจดัใหมี้ค าเตือนในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละในหนงัสือช้ีชวน ท่ีสามารถท าใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริง 
ท่ีเก่ียวขอ้งและเขา้ใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุน้ดงักล่าวเม่ือเขา้ซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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(ก) ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีวตัถุประสงคจ์ะน าหุน้ท่ีเสนอขายเขา้เป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนเพื่อซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และ 

(ข) ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใดในราคา 
ท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึ้นในระหวา่งหกเดือนก่อนการเสนอขาย 
ในคร้ังน้ีและหุน้ท่ีเสนอขายในระหวา่งหกเดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ 
ทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

(3)  นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัใหมี้การโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัหลกัทรัพยโ์ดยวิธีการอ่ืนนอกจาก 
การแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งส่งขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาช้ีชวนใหส้ านกังานพิจารณา 
ก่อนจะด าเนินการดงักล่าว และจะกระท าไดต่้อเม่ือส านกังานมิไดแ้จง้ทกัทว้งการใชข้อ้มูลดงักล่าวภายใน 
สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บขอ้มูลนั้น  ในการน้ี  ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการจดัใหมี้ค าเตือนประกอบการโฆษณาตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยอนุโลม  
ดว้ยก็ได ้
 (4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการขายหุน้ให้แลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ส านกังานแจง้การอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและ 
ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าว 
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลา  
และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 13 ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั
ดว้ย (ถา้มี)  ในกรณีน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร แต่ระยะเวลาดงักล่าว
ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตคร้ังแรก 

(5) นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่จนถึงวนัก่อน 
การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ส าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตในคร้ังนั้น ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูท่ี้จะลงทุนในหุน้ท่ี 
ออกใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าว  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(6)  ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในมาตรา 56   ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หุน้และร่างหนงัสือช้ีชวน   รวมทั้งด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเป็นอยา่งอ่ืน   
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  (7)  ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตมีผลใชบ้งัคบั  หากท่ีปรึกษา 
ทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตประสงคจ์ะไดรั้บหรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติั 
หนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบและขอบเขต 
การด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการให้ขอ้มูลดงักล่าว 
แก่ท่ีปรึกษาทางการเงินดว้ย  

ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ 
ในบริษทัอ่ืน (holding company)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก ากบัและควบคุมใหบ้ริษทัยอ่ยตามขอ้ 18(1)  
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (5) และ (6) โดยอนุโลมดว้ย 

 
 

หมวดท่ี 3 
บทเฉพาะกาล 

    
 
 ขอ้ 24  ผูข้ออนุญาตใดไดย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และการอนุญาต ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2535 และส านกังานยงัมิไดแ้จง้ผลการพิจารณาก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหส้ านกังาน
ด าเนินการพิจารณาค าขออนุญาตต่อไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ 
ดงักล่าว แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามขอ้ 23 แห่งประกาศน้ีดว้ย 
 
 ขอ้ 25  บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยและไม่เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นข่ายเพิกถอนหุ้น หากบริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และร่างหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นต่อส านกังานก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
 (1) ใหถื้อวา่บริษทัมหาชนจ ากดันั้นไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ดงักล่าวจากส านกังานแลว้ตามนยัของขอ้ 2 ทวิ แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
และการอนุญาต ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 26/2541 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2541   
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 (2) ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวปฏิบติัตามขอ้ 23 (1) ถึง (4) แห่งประกาศน้ีดว้ย
โดยอนุโลม 
 
  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.  2543 
 
 
 
         นายธารินทร์  นิมมานเหมินท ์
  (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
   ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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หมายเหต ุ   10 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 27/2543 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2543  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี  
มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่  
 " ผูข้ออนุญาตรายใดยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 30 เมษายน 2544  หาก          
ผูข้ออนุญาตรายนั้นไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 15(3) วรรคหน่ึง ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม   
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 27/2543 น้ี ให้ส านกังานมีอ านาจผอ่นผนัได ้ เวน้แต่กรณีท่ีเขา้ 
หลกัเกณฑต์ามขอ้ 15 (3) วรรคสอง ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีไดรั้บการผอ่นผนัดงักล่าว ตอ้งด าเนินการให้ 
ขอ้บงัคบับริษทัของผูไ้ดรั้บอนุญาตและบริษทัยอ่ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 15(3) วรรคหน่ึง 
ใหแ้ลว้เสร็จในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไปของผูไ้ดรั้บอนุญาตและบริษทัยอ่ย แลว้แต่กรณี และส่ง 
ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัใหส้ านกังานภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบักบั 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ " 
 

  13  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 35/2544 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2544  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี  
มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่  
  “กรณียกเวน้ดงัต่อไปน้ีใหอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดในเร่ืองเดียวกนั (ถา้มี)  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

(1) ความในขอ้ 7 ขอ้ 7/1 ขอ้ 7/2 และขอ้ 7/3 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากดัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั หากการเสนอขายดงักล่าวไดด้ าเนินการแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2544 

(2) ความในขอ้ 17 และขอ้ 19 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่   
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัค าขออนุญาต
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
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 (3) ความในขอ้ 19 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อประชาชนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากค าขอดงักล่าว 
ไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นในหรือหลงัวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
แต่ภายในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2545” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าว ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2544  เป็นตน้ไป 

  15  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 11/2546 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี
เพิ่มเติมดงัน้ี 
 “ใหย้กเลิกขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 18/2544 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าว ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546  เป็นตน้ไป 

 16  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 27/2546 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2546  ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี
เพิ่มเติมดงัน้ี 

“ใหค้  าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นก่อน 
วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าว ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2546  เป็นตน้ไป 
 

 21ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.  15/2548
เร่ือง   การขออนุญาตและการนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่(ฉบบัท่ี 9) ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความใน
ประกาศฉบบัน้ีเพิ่มเติมดงัน้ี 
  “ใหข้อ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม  
พ.ศ. 2543 ก่อนแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ยงัคงใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี ต่อไป 
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 (1)  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ก่อนวนัท่ีประกาศน้ี    
มีผลใชบ้งัคบั 

(2) ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีไดย้ืน่ไวต่้อส านกังาน พร้อมทั้งเอกสาร 
หลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั” 
 ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าว ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2548  เป็นตน้ไป 
 

23 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.  14/2551เร่ือง  การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ีเพิ่มเติมดงัน้ี 

“ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป  เวน้แต่ 
 (1)  ความในขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ท่ีก าหนดให้พิจารณาคุณสมบติั
ของกรรมการอิสระของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบั 
ค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

(2)  ความในขอ้ 19(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 12/2543  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหใ้ชบ้งัคบักบัค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานภายหลงั 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป เวน้แต่การพิจารณา
คุณสมบติัของกรรมการอิสระส าหรับช่วงเวลาในอดีตตามขอ้ 19(2)(ก) และ (ข) แห่งประกาศดงักล่าว   
ใหใ้ชบ้งัคบักบักรรมการอิสระของผูข้ออนุญาตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป” 
  ทั้งน้ี ความในขอ้ 16 ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมมีดงัน้ี 
 “ขอ้ 16  โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) มีกรรมการอิสระ (independent director) อยา่งนอ้ยสามคน ท่ีเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั     
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ข)  ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม        
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม 
กฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน 
ของบริษทั 
  (2)   มีคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) อยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก) ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหเ้ป็น 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระตาม (1) และ 
ตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (ข) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทาน 
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้รวมทั้งการท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ
แทนคณะกรรมการในเร่ืองใด  การมอบหมายดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 (ก)  จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน    
 (ข)  มีการระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจนโดย 
ขอบเขตดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัใหท้ ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” 
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สารบัญหมวด A1 
รายชื่อประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการอนุญาตเสนอขายหุน้สามัญ 

 
ล ำดบั ประกำศ 

ณ วนัท่ี 
ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะปัจจบุนั รำชกจิจำนเุบกษำ 

1 18 พ.ค. 35 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขออนญุำต 
เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ และกำรอนุญำต 

 ยกเลิกตำมประกำศ 
กจ. 12/2543 

เล่ม 109  ตอนที่ 66 
19 พฤษภำคม 2535 

2 15 เม.ย. 36 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรแกไ้ขเพิม่เติมแบบค ำขออนญุำตเสนอขำย 
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
และหุน้เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ และใบส ำคญัแสดง
สิทธิ และหุน้หรือหุน้กูเ้พื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

แกไ้ขแบบแนบทำ้ยประกำศ 
หลกัฉบบัลงวนัท่ี 18 พ.ค. 35  
(แบบ 35-1-2) 

ยกเลิกตำมนยัแห่ง 
ประกำศ กจ. 25/2539 

เล่ม 110 ตอนที่ 45  
15 เมษำยน 2536 

3 26 ธ.ค. 37 คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 22/2537 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
ขออนญุำตเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ และกำรอนญุำต 

เพิ่มขอ้ 2 ทวิ ในประกำศหลกั 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 พ.ค. 35 

ยกเลิกตำมประกำศ  
กจ. 20/2538 

เล่ม 111 ตอนที่ 103 ง 
27 ธันวำคม 2537 

4 6 ต.ค. 38 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 20/2538 

กำรยกเลิกประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
ที่ กจ. 22/2537 ที่ กจ. 23/2537 และที่ กจ. 24/2537  
ลงวนัท่ี 26 ธ.ค.2537 

ยกเลิกประกำศ กจ. 22/2537 
(ยกเลิกขอ้ 2 ทวิ ในประกำศหลกั 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 พ.ค. 35) 

หมดอำยกุำรใชง้ำน 
(ใชง้ำนเพื่อยกเลิกประกำศ
ฉบบัลงวนัที 18 พ.ค. 35 
เท่ำนัน้) 

เล่ม 112 ตอนที่ 83 ง  
17 ตลุำคม 2538 

5 8 พ.ย. 39 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 25/2539 

กำรแกไ้ขเพิม่เติม หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
ขออนญุำตเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ และกำรอนญุำต 
(ฉบบัท่ี 2) 

เพิ่มเติมนิยำมในขอ้ 1 แกไ้ขขอ้ 3 
และเพิ่มเติมขอ้ 3 ทวิ ในประกำศ
หลกัฉบบัลงวนัท่ี 18 พ.ค. 35  
(ยกเลิกแบบ 35-1-2 และใช ้
แบบ 35-1 แทน) 

ยกเลิกตำมประกำศ  
กจ. 12/2543 

เล่ม 113 ตอนที่ 94 ง 
21 พฤศจิกำยน 2539 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

6 16 ก.พ. 41 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 6/2541 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร 
ขออนญุำตเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ และกำรอนญุำต  
(ฉบบัท่ี 3) 

เพิ่มขอ้ 5 ทวิ ในประกำศหลกั 
ฉบบัลงวนัท่ี 18 พ.ค. 35 

ยกเลิกตำมประกำศ  
กจ. 12/2543 

เล่ม 115 ตอนพิเศษ 17 ง 
27 กมุภำพนัธ ์2541 

7 11 มิ.ย. 41 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 26/2541 

กำรแกไ้ขเพิม่เติมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร 
ขออนญุำตเสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ และกำรอนญุำต  
(ฉบบัท่ี 4) 

เพิ่มเติมนิยำมในขอ้ 1 เพิ่มเตมิ
ขอ้ 2 ทวิ และแกไ้ขขอ้ 6  
ในประกำศหลกัฉบบัลงวนัท่ี 
 18 พ.ค. 35 และแกไ้ขขอ้ 3  
ในประกำศหลกัฉบบัลงวนัท่ี 
 18 พ.ค. 35  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกำศ กจ. 25/2539 

ยกเลิกตำมประกำศ  
กจ. 12/2543 

เล่ม 115 ตอนพิเศษ 52 ง  
24 มิถนุำยน 2541 

8 22 มี.ค. 43 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 12/2543 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่  ใชง้ำน เล่ม 117 ตอนพิเศษ 29 ง 
29 มีนำคม 2543 

9 18 เม.ย. 43 ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
สจ. 12/2543 

แบบค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่และวิธีกำร 
ยื่นค ำขออนญุำต 

ก ำหนดแบบค ำขออนญุำต 
เสนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่  
(แบบ 35-1) ตำมควำมในขอ้ 11 
ของประกำศ กจ. 12/2543 

ใชง้ำน เล่ม 117 ตอนที่ 36 ง 
4 พฤษภำคม 2543 

10  4 ส.ค. 43 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 27/2543 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ข ขอ้ 15 (3) ของประกำศ 
กจ. 12/2543 

ใชง้ำน เล่ม 117 ตอนพิเศษ 82 ง 
17 สิงหำคม 2543 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

11  26  ต.ค. 43 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 45/2543 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) 

เพิ่มเติม วรรคสองของ ขอ้ 15(1) 
และแกไ้ขขอ้ 15(3) และยกเลิก  
ขอ้ 23 (3) ในประกำศ กจ. 12/2543 

ใชง้ำน เล่ม 117 ตอนพิเศษ 114 ง 
7 พฤศจกิำยน 2543 

12  4 ก.ค. 44 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 18/2544 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 4) 

แกไ้ขขอ้ 15(1) และขอ้ 19(2) 
และยกเลิกขอ้ 13(4) และขอ้ 16 
ในประกำศ กจ. 12/2543 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 ก.ค. 44 เป็นตน้ไป) 
ยกเวน้ขอ้ 5 ยกเลิกโดย
ประกำศ กจ. 11/2546 

เล่ม 118 ตอนพิเศษ 64 ง 
13 กรกฎำคม 2544 

13  19 ต.ค. 44 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 35/2544 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) 

แกไ้ขขอ้ 3(1) ขอ้ 7 ขอ้ 17 และขอ้ 19 
เพิ่มเติมขอ้ 3 (1/1) ถึง (1/3)  ขอ้ 4/1  ขอ้ 
4/2  ขอ้ 7/1 ขอ้ 7/2 ขอ้ 7/3 และ 
ขอ้ 23 (3)  ในประกำศ กจ. 12/2543 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

22 ต.ค. 44 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 118 ตอนพิเศษ 104 ง 
22 ตลุำคม 2544 

14 2 ธ.ค. 45 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 56/2545 

ขอ้ก ำหนดพเิศษส ำหรบักำรขออนญุำตและกำรเสนอขำย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม ่

 ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  
16 ธ.ค. 45 เป็นตน้ไป 
ยกเวน้ขอ้ก ำหนดตำม
หมวด 2 ใหม้ีผล 
ใชบ้งัคบัเป็นเวลำ 3 ปี
นบัจำกวนัท่ีประกำศนี ้
มีผลใชบ้งัคบั) 

เล่ม 119 ตอนพิเศษ 123 ง 
16 ธันวำคม 2545 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

15  11 ก.ค. 46 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 11/2546 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 6) 

แกไ้ขประกำศ กจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพิ่มเติมขอ้ 4/3  ขอ้ 13(7) และ 
วรรคสองของขอ้ 14(3)  
2. แกไ้ขขอ้ 19(2)  ขอ้ 20  และ ขอ้ 23 
3. ยกเลิกขอ้ 5 ในประกำศ กจ. 18/2544  

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

1 ส.ค. 46 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 80 ง 
25 กรกฎำคม 2546 

16  27 ต.ค. 46 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 27/2546 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) 

แกไ้ขประกำศ กจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1)  ขอ้ 6(3)  
ขอ้ 8 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ขอ้ 13 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 17  
ขอ้ 19(2) และ ขอ้ 20 วรรคหนึ่ง 
2. ยกเลิก ขอ้ 3(3) 
3. เพิ่มเติม ขอ้ 4 วรรคสอง ขอ้ 16 
และ ขอ้ 17/1   

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

16 พ.ย. 46 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 124 ง 
31 ตลุำคม 2546 

17 25 ธ.ค. 46 ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
สจ. 41/2546 

แบบค ำขออนญุำตเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่และวิธีกำร 
ยื่นค ำขออนญุำต (ฉบบัท่ี 2) 
หมำยเหต ุประกำศฉบบันีไ้ดย้กเลิกแบบค ำขออนญุำตเสนอขำย 
หุน้ที่ออกใหม่ (แบบ 35-1) ทีแ่นบทำ้ยประกำศ สจ. 12/2543 และ 
ใหใ้ชแ้บบ 35-1 ฉบบัใหมท่ี่แนบทำ้ยประกำศฉบบันีแ้ทน 

แกไ้ขประกำศ สจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เพิ่มเติม ขอ้ 1(1/1) 
2. แกไ้ข ขอ้ 1(12) ขอ้ 1(13) และ 
ขอ้ 1(15) 
 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่  

1 ม.ค. 47 เป็นตน้ไป) 

เล่ม 120 ตอนพิเศษ 152 ง 
31 ธันวำคม 2546 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

18 24 ก.พ. 47 ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
นจ. 1/2547 

แนวทำงพิจำรณำเก่ียวกบักำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์
ที่ออกใหม่แก่ผูถื้อหุน้เดมิตำมมำตรำ 33 

 ใชง้ำน 
 

เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ง 
2 มีนำคม 2547 

19 17 ม.ค. 48 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 5/2548 

ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผูบ้รหิำรของบรษิัทท่ีออกหลกั  ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 

1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

 

20 17 ม.ค. 48 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 6/2548 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) 

แกไ้ขประกำศ กจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 13(2)   
2. ยกเลิกขอ้ 17 
3. แกไ้ข ขอ้ 19(2)  และขอ้ 20  

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 

1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

 

21 15 ก.พ. 48 คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ กจ. 15/2548 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 9) 

แกไ้ขประกำศ กจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1)  ขอ้ 3(1/2) และ (1/3) 
2. เพิ่มขอ้ 3(1/4)  ขอ้ 4/4  
3. แกไ้ข ขอ้ 6(3)  ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 
4. ยกเลิก ขอ้ 7/1  7/2  และ 7/3 
5. เพิ่มส่วนที่ 1/1 (เพิ่มขอ้ 8/1 ถงึ 8/4) 
6. แกไ้ขขอ้ 9 และ เพิ่มขอ้ 9/1 
7. แกไ้ขขอ้ 16 และ ขอ้ 19(3) 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต ่

1 เม.ย. 48 เป็นตน้ไป)  

 

22 25 ก.พ. 48 ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
สจ. 5/2548 

เรื่อง แบบและวิธีกำรแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูผูบ้รหิำร
ของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

 ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 

1 มี.ค. 48 เป็นตน้ไป) 
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ล ำดบั ประกำศ 
ณ วนัท่ี 

ประกำศ ชื่อเรื่อง เนือ้หำ สถำนะ รำชกจิจำนเุบกษำ 

23  2 มิ.ย. 51 คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ 
ที่ ทจ.  14/2551 

กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ 
ที่ออกใหม ่
 

แกไ้ขประกำศ กจ. 12/2543 ดงัตอ่ไปนี ้
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1)   
2. เพิ่มขอ้ 3(5/1)  
3. แกไ้ข ขอ้ 16  
4. แกไ้ข ขอ้ 19 (2) 

ใชง้ำน 
(มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 

1 ก.ค. 51 เป็นตน้ไป) 

 

 


	ข้อ 3 ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กำหนด
	(1/1) 13  “หลักทรัพย์แปลงสภาพ”  หมายความว่า   หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
	(2) “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  หมายความว่า   บุคคลดังต่อไปนี้
	(4) “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า   รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
	(5) “การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” หมายความว่า การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
	(6) “สำนักงาน”  หมายความว่า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
	ตลาดหลักทรัพย์
	ข้อ 4 บริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขาย
	ข้อ 4/1 13   บริษัทมหาชนจำกัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตาม
	ข้อ 4/2 13   ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่บุคคลใด
	ข้อ 5 ในการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือ
	ให้ผู้ขออนุญาตมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด
	ส่วนที่ 1

	ข้อ 6 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายที่มี
	การคำนวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (1) หรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (2)
	หรือผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
	ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่กองทุนรวม
	“กองทุนรวม” หมายความว่า   กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
	“บริษัทจัดการ” หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
	ส่วนที่ 1/121

	ข้อ 921  ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 1/1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตาม เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
	ข้อ 11   บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
	ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต  ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
	การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่
	สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย
	ข้อ 13 16 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
	ที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
	ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

	ในกรณีที่บริษัทย่อยมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดให้ข้อบังคับเป็นไปตามวรรคหนึ่ง   ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีมาตรการที่จะสามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยพิจารณาการทำรายการ ดังกล่าวโดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ข้อ 21  ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
	ข้อ 23 15   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
	อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	บทเฉพาะกาล

	ข้อ 24  ผู้ขออนุญาตใดได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
	ที่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และสำนักงานยังมิได้แจ้งผลการพิจารณาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ใ...
	ดังกล่าว แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 23 แห่งประกาศนี้ด้วย
	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 26/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

	(2) ให้บริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวปฏิบัติตามข้อ 23 (1) ถึง (4) แห่งประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม
	ประกาศ   ณ   วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  2543
	นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์
	ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	หมายเหตุ    10 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2543 เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาต
	มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า
	แต่ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545”  ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2544  เป็นต้นไป
	ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546  เป็นต้นไป
	ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2546  เป็นต้นไป
	ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548  เป็นต้นไป


