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ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 17/2551
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 เว้นแต่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็ นประการอื่น ให้ใช้บทนิยามที่กาหนด
ไว้ตามประกาศนี้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
(2) การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(3) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่
ออกหลักทรัพย์
(5) การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ข้อ 2 ในประกาศและในแบบท้ายประกาศตามข้อ 1
(1) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(2) 2 “ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
หรื อใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
(3) “หุน้ รองรับ” หมายความว่า หุน้ ที่ออกใหม่ที่จดั ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
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(2) ของข้อ 2 ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
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(4) “ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษทั เงินทุน
(ค) บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุน
ส่วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อ
นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
(5) 2 “การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า การใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ หรื อการใช้สิทธิซ้ือหุน้ ตามใบแสดงสิ ทธิในการซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
(6) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์
(7) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด และให้หมายความ
รวมถึงนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ
(8) “บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(9) “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ” หมายความว่า นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิจ
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(5) ของข้อ 2 ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
3 ก.ค. 2555
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(10) 4 “บริ ษทั ใหญ่” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ก)
(ค) บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ
โดยเริ่ มจากการมีอานาจควบคุมกิจการในบริ ษทั ตาม (ข)
(11) 4 “บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์มีอานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริ ษทั ที่บริ ษทั ตาม (ก) มีอานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข) ต่อไปเป็ นทอด ๆ
โดยเริ่ มจากการอยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั ตาม (ข)
(12) “บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตั้งแต่สองบริ ษทั ขึ้นไป
ที่มีบริ ษทั ใหญ่เป็ นบริ ษทั เดียวกันไม่วา่ บริ ษทั ย่อยนั้นจะอยูใ่ นชั้นลาดับใด ๆ
(13)4 “บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยมี
อานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึง
ระดับที่จะมีอานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อยหรื อกิจการร่ วมค้า
ในกรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยถือหุน้ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
รวมกันตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจ
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
(13/1)4 “อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
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(10) (11) (13) ของข้อ 2 ถูกแก้ไข และ (13/1) ของข้อ 2 ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ กจ. 7/2555 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 มีผลใช้บงั คับวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
3 ก.ค. 2555
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(14) “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรื อห้างหุน้ ส่วนที่มีความสัมพันธ์กบั
บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) เป็ นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุน้ ส่ วนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข)
เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่วนจาพวกจากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสามสิ บของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนจากัด
(จ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น หรื อ
(ฉ) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม (ก)
หรื อ (ข) หรื อห้างหุน้ ส่วนตาม (ค) หรื อ (ง) หรื อบริ ษทั ตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
สามสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอานาจในการจัดการในฐานะเป็ น
ผูแ้ ทนของนิติบุคคล
(15) 3 “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ข) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ค) ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง บุตร หรื อคู่สมรสของบุตร
(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุน้ หรื อมีอานาจควบคุม
หรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ
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(15) ของข้อ 2 ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 สิ งหาคม 2554

3 ก.ค. 2555
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(16) 3 “ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
(17) “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ในผูอ้ อกหลักทรัพย์เกินกว่า
ร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูอ้ อกหลักทรัพย์ การถือหุ ้นดังกล่าว
ให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(18) “ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ หรื อบุคคลอื่นซึ่งโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ ไม่วา่ อิทธิพลดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา
หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
ยีส่ ิ บห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการของบริ ษทั นั้นได้
(ค) 3 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึงรับผิดชอบในการกาหนด
นโยบาย การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย
การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
(ง) 3 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนิ นงานในบริ ษทั หรื อมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั เยี่ยงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่งมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริ ษทั นั้น
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(16) ของข้อ 2 และ (ค) (ง) ของ (18) ของข้อ 2 ถูกแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2554 เรื่ อง
การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
มีผลใช้บงั คับวันที่ 1 สิ งหาคม 2554

3 ก.ค. 2555

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 (ฉบับประมวล)

6
(19) 2 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553
(20) 2 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553
(21) “งบการเงินรวม” หมายความว่า งบการเงินรวมของผูอ้ อกหลักทรัพย์และบริ ษทั ย่อย
(22) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรื อ
ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3 ในกรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใด มีการอนุโลมใช้บทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ อยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การอนุโลมใช้บทนิยามดังกล่าว
หมายความถึงการอนุโลมใช้บทนิยามตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุ พินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกาหนดความหมายของบทนิยามที่ใช้ร่วมกัน
ของบรรดาประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนไว้เป็ นประกาศกลาง
จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้
2

(19) และ (20) ของข้อ 2 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2553 เรื่ อง การกาหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีผลใช้บงั คับวันที่
1 พฤษภาคม 2553

3 ก.ค. 2555

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 (ฉบับประมวล)

สารบัญเชิงอรรถ
ลาดับ

ประกาศ
ณ วันที่

เลขที่ประกาศ

1

15 ธ.ค. 51

กจ. 17/2551

การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์

2

1 เม.ย. 53

กจ. 5/2553

การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)

3

21 ก.ค. 54

กจ. 15/2554

การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
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3 ก.ค. 55

กจ. 7/2555

การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)

ชื่ อเรื่ อง

เนื้อหา

สถานะ

ใช้งาน
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
15 ธ.ค. 51 เป็ นต้นไป)
แก้ไขประกาศ กจ. 17/2551 ดังนี้
ใช้งาน
1. แก้ไข ข้อ 2 (2) และข้อ2 (5)
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
2. ยกเลิก ข้อ 2 (19) และข้อ 2(20) 1 พ.ค. 53 เป็ นต้นไป)
แก้ไขประกาศ กจ. 17/2551 ดังนี้
ใช้งาน
1. แก้ไข ข้อ 2 (15) และ (16)
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
2. แก้ไข ข้อ 2(18)(ค) และ (ง)
1 ส.ค. 54 เป็ นต้นไป)
แก้ไขประกาศ กจ. 17/2551 ดังนี้
ใช้งาน
1. แก้ไข ข้อ 2 (10) และ (11)
(มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
2. แก้ไข ข้อ 2 (13)
16 ก.ค. 55 เป็ นต้นไป)
3. เพิ่มข้อ 2 (13/1)

ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 196 ง
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 51
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 55 ง
ลงวันที่ 30 เม.ย. 53

