
 
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 12/2543 

เร่ือง   แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต 
    

 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กจ. 12/2543   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 
ตามแบบ 35-1 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตดงัต่อไปน้ี  
จ านวน 5 ชุด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในวนัยืน่ค  าขออนุญาต 
 (1) เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายหุ้น โดยเอกสาร 
ดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายหุน้ในลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการ 
ท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามแบบ 69-1 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยืน่และการยกเวน้การยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ยกเวน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมาพร้อมกบัการยืน่ค  าขออนุญาต ใหถื้อวา่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ยืน่มานั้น เป็นเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีบริษทัยืน่ไวต้ามวรรคหน่ึงแลว้ 

(1/1) 1  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 
             (ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุลใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) 
             (ข)  เลขประจ าตวัประชาชน 
            (ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

 
1
  ถูกเพ่ิมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 41/2546 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

   และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัที่ 2) ลงวนัท่ี 26 ธ.ค. 2546 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ม.ค. 2546 
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(2) ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
(3) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์

 (4)2  ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัและบริษทัยอ่ยทุกบริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
 (5) ส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกหุ้น 
 (6) ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
 (7) รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยฉบบัล่าสุด (กรณีสถาบนัการเงิน) 
 (8)   หนงัสืออนุญาตใหเ้พิ่มทุนจากกระทรวงการคลงั (กรณีบริษทัเงินทุน) 
 (9)   หนงัสือรับรองจากบริษทัเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (10)  หนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
การรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
 (11)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 (12)2  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (13) 1   หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบวา่ มีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี 
 และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 (14)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมีการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 

(15) 1  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุม 
ภายในของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้มี) 
 (16) 2 ส าเนาขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ทางบญัชีท่ีส าคญัฉบบัล่าสุด 
 2นอกจากเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตแจง้ใหผู้ส้อบบญัชี 
จดัเตรียมกระดาษท าการของผูส้อบบญัชีไวเ้พื่อการตรวจสอบของส านกังาน 
  2เอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง (9) (10) และ (13) ใหย้ืน่เฉพาะกรณีเป็นการขออนุญาต 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

 
2  ถูกแกไ้ข/เพ่ิม โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 1/251 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขาย 
  หุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ม.ค. 251 
1 ถูกแกไ้ขโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 41/2546 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขาย 
  หุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 26 ธ.ค. 2546 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ม.ค. 2546 
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 ขอ้ 2 เม่ือผูข้ออนุญาตไดย้ืน่ค  าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานพร้อมทั้งช าระ 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตตามขอ้ 1 แลว้ ส านกังานจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตรวจพิจารณาความครบถว้นของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานโดยละเอียด   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีค าขออนุญาตท่ียืน่ยงัมีรายละเอียดไม่ครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ขออนุญาตแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล
ตามท่ีส านกังานแจง้ใหท้ราบใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หากผูข้ออนุญาตรายใด 
ไม่จดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานแจง้ใหท้ราบภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังาน 
จะถือวา่ผูข้ออนุญาตไม่ประสงคจ์ะยืน่ค าขออนุญาตอีกต่อไป   

(1/1)2 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตรายใดขอผ่อนผนัไม่จดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐาน 
บางรายการ ส านกังานอาจผอ่นผนัใหผู้ข้ออนุญาตรายนั้นไม่ตอ้งจดัส่งขอ้มูล หรือเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีขอผอ่นผนัไดก้็ต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน  ทั้งน้ี  
ใหส้ านกังานค านึงถึงความจ าเป็นในการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานในกรณีดงักล่าว หรือ 
มาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนัประกอบดว้ย 
 (2) เม่ือส านกังานไดรั้บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นหรือท่ีไดแ้กไ้ข
จนถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ส านกังานจะมีหนงัสือแจง้ตอบรับแบบค าขออนุญาต ในกรณีจ าเป็นและ 
สมควร ส านกังานอาจเดินทางไปเยีย่มชมกิจการของผูข้ออนุญาต และใหบ้ริษทัจดัท าสรุปขอ้มูล 
เก่ียวกบับริษทัเพิ่มเติมภายหลงัการเยีย่มชมกิจการส่งใหส้ านกังานก่อนท่ีส านกังานมีหนงัสือแจง้ 
ตอบรับแบบค าขออนุญาต 
 (3) มีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายใน 45 วนันบัจากวนัท่ีส านกังาน 
ตอบรับแบบค าขออนุญาต 

 ขอ้ 3 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2543 เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  เมษายน  พ.ศ. 2543 
 
 
           นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 
2  ถูกเพ่ิม โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 1/251 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขาย 
  หุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 ม.ค. 2551 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 ม.ค. 251 
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หมายเหตุ 
  1 ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 41/2546 เร่ือง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2546 ซ่ึงไดแ้กไ้ข
เน้ือความในประกาศฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่ 

“ใหย้กเลิกแบบ 35-1 ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2543  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการ 
ยืน่ค าขออนุญาต  ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และใหใ้ชแ้บบ 35-1 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ีแทน” 
 
  2 ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 1/2551 เร่ือง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2551 ซ่ึงไดแ้กไ้ข
เน้ือความในประกาศฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมวา่ 
     “ใหย้กเลิกแบบการตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูลและเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขออนุญาตทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2543  เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ 
ค าขออนุญาต ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และใหใ้ชแ้บบการตรวจสอบความครบถว้นเบ้ืองตน้ 
ของขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีแนบทา้ยประกาศน้ีแทน” 
     “ค าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2543 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
และวิธีการยืน่ค  าขออนุญาต ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543 ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
ใหอ้ยูภ่ายใตป้ระกาศดงักล่าวต่อไป เวน้แต่บริษทัท่ียืน่ค าขออนุญาตจะไดแ้จ้งเป็นหนงัสือต่อ 
ส านกังานถึงความประสงคท่ี์จะอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2543 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการ 
ยืน่ค  าขออนุญาต ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี”   
 
 

 



สารบญัเชิงอรรถ 
ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 18 เม.ย. 2543 สจ. 12/2543 แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการ 
ยื่นค าขออนุญาต 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2543) 
1 25 ธ.ค. 2546 สจ. 41/2546 แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการ 

ยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัที่ 2) 
แกไ้ขประกาศท่ี สจ. 12/2543 ดงัน้ี 
-  เพ่ิม ขอ้ 1(1/1) 
-  แกไ้ข ขอ้ 1(12) ขอ้ 1(13) และ 
   ขอ้ 1(15) 
**ให้ยกเลิกแบบ 35-1 แนบทา้ย
ประกาศ สจ.12/2543 และใช ้
แบบ 35-1 แนบทา้ยประกาศน้ีแทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
วนัท่ี 1 มกราคม 2547) 

2 9 ม.ค. 2551 สจ. 1/2551 แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการ 
ยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัที่ 3) 

แกไ้ขประกาศท่ี สจ. 12/2543 ดงัน้ี 
- แกไ้ข ขอ้ 1(4)  ขอ้ 1(12)  และ 
   ขอ้ 1(16) 
- เพ่ิม ขอ้ 1 วรรค 2,  ขอ้ 1 วรรค 3 
   และ ขอ้ 2(1/1) 
**ให้ยกเลิกแบบการตรวจสอบ
ความครบถว้นเบ้ืองตน้ของขอ้มูล
และเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ค าขออนุญาต แนบทา้ยประกาศ สจ.
14/2546 และใชแ้บบแนบทา้ย
ประกาศน้ีแทน 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่

วนัท่ี 16 มกราคม 2551) 
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