
 
 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สจ. 12/2543 

เร่ือง   แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวธีิการยื่นคําขออนุญาต 
    

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ11 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย  ที่ กจ. 12/2543   เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  
ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย  
ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ใหบริษัทมหาชนจํากัดที่ประสงคจะเสนอขายหุนที่ออกใหมยืน่คําขออนุญาต 
ตามแบบ 35-1 ที่แนบทายประกาศนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตดังตอไปนี้  
จํานวน 5 ชุด

                                                          

 พรอมทั้งชําระคาธรรมเนียมในวนัยืน่คําขออนุญาต 
 (1) เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุน โดยเอกสาร 
ดังกลาวตองมรีายละเอียดเกีย่วกับบริษัททีจ่ะเสนอขายหุนในลักษณะเดียวกับแบบและรายการ 
ที่กําหนดไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตามแบบ 69-1 แหงประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยืน่และการยกเวนการยื่นแบบแสดง 
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ยกเวนขอมูลเกีย่วกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 ในกรณีที่ผูขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
และรางหนังสือช้ีชวนมาพรอมกับการยื่นคําขออนุญาต ใหถือวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
หลักทรัพยทีย่ืน่มานั้น เปนเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตที่บริษัทยื่นไวตามวรรคหนึ่งแลว 

(1/1) 1  เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุในเรื่อง 
ดังตอไปนี ้
             (ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลใหระบุช่ือหรือสกุลเดิมดวย) 
             (ข)  เลขประจําตัวประชาชน 
            (ค)  การดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทอื่น 

 
1  ถูกเพิ่มโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 
   และวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2546 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ม.ค. 2546 



- 2 - 
 

(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 
(3) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย 

 (4)2  สําเนาขอบังคับบริษัทและบริษัทยอยทุกบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับรอง 
 (5) สําเนามติที่ประชุมผูถือหุนใหออกหุน 
 (6) สําเนาสัญญาใหบุคคลอื่นมีอํานาจเดด็ขาดในการบริหารงาน (ถามี) 
 (7) รายงานการตรวจสอบจากธนาคารแหงประเทศไทยฉบับลาสุด (กรณีสถาบันการเงิน) 
 (8)   หนังสืออนุญาตใหเพิ่มทนุจากกระทรวงการคลัง (กรณบีริษัทเงินทุน) 
 (9)   หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย 
 (10)  หนังสือรับรองจากผูบริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 
การรายงานการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 
 (11)  หนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
 (12)2  หนังสือใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (13) 1   หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบวา มคีวามเขาใจในบทบาท หนาที่ 
 และความรับผิดชอบของการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต 
 (14)  สําเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการ
บริษัทมีการมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาทีแ่ทน (ถามี) 

(15) 1  หนังสือใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุม 
ภายในของผูขออนุญาตและบริษัทยอยจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) 
 (16) 2 สําเนาขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพรองของระบบควบคุมภายใน 
ทางบัญชีที่สําคัญฉบับลาสุด 
 2นอกจากเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหผูยืน่คําขออนุญาตแจงใหผูสอบบัญชี 
จัดเตรียมกระดาษทําการของผูสอบบัญชีไวเพื่อการตรวจสอบของสํานักงาน 
  2เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (9) (10) และ (13) ใหยืน่เฉพาะกรณีเปนการขออนญุาต 
เสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก 

                                                           
2  ถูกแกไข/เพิ่ม โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/251 เรื่อง แบบคําขออนุญาตเสนอขาย 
  หุนที่ออกใหมและวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 16 ม.ค. 251 
1 ถูกแกไขโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคําขออนุญาตเสนอขาย 
  หุนที่ออกใหมและวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2546 มีผลใชบังคับวันที่ 1 ม.ค. 2546 
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 ขอ 2 เมื่อผูขออนุญาตไดยืน่คําขออนุญาตและเอกสารหลักฐานพรอมทั้งชําระ 
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตตามขอ 1 แลว สํานักงานจะดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1) ตรวจพิจารณาความครบถวนของขอมูลและเอกสารหลักฐานโดยละเอียด   
ทั้งนี้ ในกรณทีี่คําขออนุญาตที่ยื่นยังมีรายละเอียดไมครบถวน ใหผูยื่นขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมขอมูล
ตามที่สํานักงานแจงใหทราบใหครบถวนภายในระยะเวลาที่สํานักงานกาํหนด หากผูขออนุญาตรายใด 
ไมจัดสงขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่สํานักงานแจงใหทราบภายในระยะเวลาทีก่ําหนด สํานกังาน 
จะถือวาผูขออนุญาตไมประสงคจะยื่นคําขออนุญาตอีกตอไป   

(1/1)2 ในกรณทีี่ผูขออนุญาตรายใดขอผอนผันไมจัดสงขอมูลหรือเอกสารหลักฐาน 
บางรายการ สํานักงานอาจผอนผันใหผูขออนุญาตรายนัน้ไมตองจัดสงขอมูล หรือเอกสารหลักฐาน 
ที่ขอผอนผันไดก็ตอเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร หรือผูขออนุญาตมีขอจํากัดตามกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  
ใหสํานักงานคาํนึงถึงความจาํเปนในการสงขอมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกลาว หรือ 
มาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทนการสงขอมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผอนผันประกอบดวย 
 (2) เมื่อสํานักงานไดรับขอมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนหรือที่ไดแกไข
จนถูกตองครบถวนแลว สํานักงานจะมีหนังสือแจงตอบรับแบบคําขออนุญาต ในกรณีจําเปนและ 
สมควร สํานักงานอาจเดนิทางไปเยีย่มชมกิจการของผูขออนุญาต และใหบริษัทจดัทาํสรุปขอมูล 
เกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมภายหลังการเยี่ยมชมกิจการสงใหสํานักงานกอนที่สํานักงานมหีนังสือแจง 
ตอบรับแบบคําขออนุญาต 
 (3) มีหนังสือแจงผลการพิจารณาคําขออนุญาตภายใน 45 วันนับจากวันที่สํานักงาน 
ตอบรับแบบคําขออนุญาต 

 ขอ 3 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2543 เปนตนไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2543 
 
 
           นายประสาร  ไตรรัตนวรกุล 
 (นายประสาร  ไตรรัตนวรกลุ) 
 เลขาธิการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
                                                           
2  ถูกเพิ่ม โดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/251 เรื่อง แบบคําขออนุญาตเสนอขาย 
  หุนที่ออกใหมและวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 ม.ค. 2551 มีผลใชบังคับวันที่ 16 ม.ค. 251 
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หมายเหต ุ
  1 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2546 เร่ือง แบบคําขออนุญาต
เสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซ่ึงไดแกไข
เนื้อความในประกาศฉบับนีม้ีขอกําหนดเพิ่มเติมวา 

“ใหยกเลิกแบบ 35-1 ทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 12/2543  เร่ือง แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการ 
ยื่นคําขออนุญาต  ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และใหใชแบบ 35-1 ที่แนบทายประกาศนี้แทน” 
 
  2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2551 เร่ือง แบบคําขออนุญาต
เสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 ซ่ึงไดแกไข
เนื้อความในประกาศฉบับนีม้ีขอกําหนดเพิ่มเติมวา 
     “ใหยกเลิกแบบการตรวจสอบความครบถวนเบื้องตนของขอมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขออนุญาตทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 12/2543  เรื่อง  แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการยืน่ 
คําขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และใหใชแบบการตรวจสอบความครบถวนเบื้องตน 
ของขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตที่แนบทายประกาศนีแ้ทน” 
     “คําขออนุญาตที่ไดยืน่ตอสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 12/2543 เร่ือง แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 
และวิธีการยื่นคําขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 กอนวนัที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  
ใหอยูภายใตประกาศดังกลาวตอไป เวนแตบริษัทที่ยื่นคาํขออนุญาตจะไดแจงเปนหนังสือตอ 
สํานักงานถึงความประสงคทีจ่ะอยูภายใตบงัคับของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ สจ. 12/2543 เร่ือง แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการ 
ยื่นคําขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี”้   
 
 

 



สารบัญเชิงอรรถ 
ลําดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม 18 เม.ย. 2543 สจ. 12/2543 แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการ 
ยื่นคําขออนุญาต 

 ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 

วันที่ 1 มิถุนายน 2543) 
1 25 ธ.ค. 2546 สจ. 41/2546 แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการ 

ยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 2) 
แกไขประกาศที่ สจ. 12/2543 ดังนี้ 
-  เพิ่ม ขอ 1(1/1) 
-  แกไข ขอ 1(12) ขอ 1(13) และ 
   ขอ 1(15) 
**ใหยกเลิกแบบ 35-1 แนบทาย
ประกาศ สจ.12/2543 และใช 
แบบ 35-1 แนบทายประกาศนี้แทน 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 
วันที่ 1 มกราคม 2547) 

2 9 ม.ค. 2551 สจ. 1/2551 แบบคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและวิธีการ 
ยื่นคําขออนุญาต (ฉบับที่ 3) 

แกไขประกาศที่ สจ. 12/2543 ดังนี้ 
- แกไข ขอ 1(4)  ขอ 1(12)  และ 
   ขอ 1(16) 
- เพิ่ม ขอ 1 วรรค 2,  ขอ 1 วรรค 3 
   และ ขอ 2(1/1) 
**ใหยกเลิกแบบการตรวจสอบ
ความครบถวนเบื้องตนของขอมูล
และเอกสารหลักฐานประกอบ 
คําขออนุญาต แนบทายประกาศ สจ.
14/2546 และใชแบบแนบทาย
ประกาศนี้แทน 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 

วันที่ 16 มกราคม 2551) 
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