
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กจ. 17/2551 
เรื่อง  การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรพัย ์

(ฉบับประมวล) 
    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   เว้นแต่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น ให้ใช้บทนิยามที่กำหนด 
ไว้ตามประกาศนี้ ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้  
  (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ 
  (2)  การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
  (3)  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
  (4)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย ์
  (5)  การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 

  ข้อ 2   ในประกาศและในแบบท้ายประกาศตามข้อ 1 
  (1)  “หลักทรัพย์”  หมายความว่า   หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
  (2)1  “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”  หมายความว่า   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้
  (3)  “หุ้นรองรับ”  หมายความว่า   หุ้นที่ออกใหม่ที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 
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  (4)4  “ผู้ลงทุนสถาบัน”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผู้ลงทุนรายใหญ่ 
  (5)1  “การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ”  หมายความว่า   การใช้สิทธิซื้อหุ้นตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  
  (6)  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย ์
  (7)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และให้หมายความ
รวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ 
  (8)  “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัททีม่ีหุ้นจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  (9)  “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  หมายความว่า   นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
  (10)3  “บริษัทใหญ่”  หมายความว่า   บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
 (ก)  บริษัททีม่ีอำนาจควบคุมกิจการในผู้ออกหลักทรัพย์ 
 (ข)  บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)  
 (ค)  บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ  
โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) 
  (11)3  “บริษัทย่อย”  หมายความว่า   บริษัททีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้    
 (ก)  บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพยม์ีอำนาจควบคุมกิจการ 
 (ข)  บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
 (ค)  บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ 
โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) 
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2565  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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  (12)  “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน”  หมายความว่า   บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไป 
ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในช้ันลำดับใด ๆ  
  (13)3  “บริษัทร่วม”  หมายความว่า   บริษัทที่ผู้ออกหลักทรพัย์หรือบริษัทย่อย 
มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท  
แต่ไม่ถึงระดับที่จะมอีำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 
 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรอืบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั   
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมอีำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
  (13/1)3  “อำนาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า   การมีความสัมพันธ์ใน 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  การถือหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ข)  การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
 (ค)  การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่ง 
ของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
  (14)  “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า   บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับ
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 
 (ข)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
 (ค)  ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน 
 (ง)  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  
เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2555  เรือ่ง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 
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 (จ)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก)  
หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถอืหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 
 (ฉ)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก)  
หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
 (ช)  นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็น 
ผู้แทนของนิติบุคคล 
  (15)2  “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  หมายความว่า   บุคคลดังต่อไปนี ้
 (ก)  กรรมการหรอืผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ 
 (ข)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย ์
 (ค)  ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์ 
 (ง)  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร 
 (จ)  นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม 
หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยัสำคัญ 
  (16)2  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 
ส่ีรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 
รายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า  
  (17)  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกนิกว่า 
ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าว 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 
 
 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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  (18)  “ผู้มีอำนาจควบคุม”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ ์
มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ  
ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
 (ข)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
ของบริษัทนั้นได ้
 (ค)2  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย 
การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษทัให้ปฏิบัติตามคำส่ังของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ 
หรือการดำเนินงานของบริษทั 
 (ง)2  บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ 
ในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร  รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที ่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น 
  (19)1  ยกเลิก 
  (20)1  ยกเลิก 
  (21)  “งบการเงินรวม”  หมายความว่า   งบการเงินรวมของผู้ออกหลักทรพัย์และ
บริษัทย่อย 
  (22)  “ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์”  หมายความว่า   ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา 
หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 
 
 
 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2554) 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553  เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553) 
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  ข้อ 3   ในกรณทีี่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใด มีการอนุโลมใช้บทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการยืน่และการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์ 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคับ ให้การอนุโลมใช้บทนิยามดังกล่าว หมายความถึงการอนุโลม 
ใช้บทนิยามตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

  ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


