ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที กจ. 18/2551
เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
____________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที ) พ.ศ.
และมาตรา ( ) และมาตรา ( ) และ ( ) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับ
การจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ งมาตรา ประกอบกับมาตรา มาตรา มาตรา
มาตรา มาตรา และมาตรา ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ

ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที

ธันวาคม พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ ให้ยกเลิกหมวด แห่ งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. /
เรื อง การยืนและการยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
ข้อ 3 เว้นแต่ได้กาํ หนดไว้เป็ นประการอืน ให้นาํ บทนิยามทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กบั ประกาศนี และให้มีบทนิ ยามเพิมเติมดังต่อไปนี
“ผูร้ ับช่วงซือหลักทรัพย์” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ งซื อหุน้ จากผูเ้ สนอขายโดยมี
ข้อผูกพันไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายทีจะนําหุน้ นันไปเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ สนอขายดังกล่าว
อีกทอดหนึ ง ตามสัดส่ วนการถือหุน้
“ทีปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ทีปรึ กษาทางการเงินทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชีชวนต่อสํานักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ตามประกาศนี


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 22/2562 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 7) ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บ งั คับเมือวันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
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ผูท้ ีไม่ได้รับยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน
ตามวรรคหนึ ง ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการยืนแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนสําหรับ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชีชวนสําหรับหุน้ หรื อหลักทรัพย์อืนทีรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดว้ ย
หมวด 1
หลักทรัพย์ทีได้รับการยกเว้น
ข้อ มิให้นาํ บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี
(1) หน่วยลงทุนทีเสนอขายโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องออกโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม
(2) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหน่วยลงทุน ซึ งมีลกั ษณะและการเสนอขาย
ในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี
(ก) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหน่วยลงทุนซึ งเป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทีออกใหม่และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนทีออกใหม่ของบริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
(ข) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหน่วยลงทุนซึ งเสนอขายโดยผูถ้ ือหลักทรัพย์
และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้เสนอขายครังแรกพร้อมหน่ วยลงทุนทีออกใหม่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
( ) หลักทรัพย์ทีเสนอขายโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ทีเคยเสนอขาย
ต่อประชาชนซึ งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี
(ก) ผูอ้ อกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด และผูอ้ อก
หลักทรัพย์ดงั กล่าวมีหน้าทีต้องจัดทําและส่ งงบการเงินและรายงานเกี ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนิ นงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ทีออกตามความในมาตรา 56
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(ข) ผูอ้ อกหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะทีได้ทาํ ข้อตกลง
ไว้กบั สํานักงานซึ งยินยอมทีจะปฏิบตั ิ ดงั นี
. จัดทําและส่ งงบการเงินและรายงานเกี ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนิ นงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ทีออกตามความในมาตรา
. รายงานต่อสํานักงานโดยไม่ชกั ช้าเมือมีเหตุการณ์ตามมาตรา
(4) หุน้ ของวิสาหกิ จเพือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยส่ งเสริ มวิสาหกิ จเพือสังคมทีเสนอขาย
โดยบริ ษทั ทีออกหุน้ นันหรื อโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าว
หมวด 2
ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ทีได้รับยกเว้น
ข้อ การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนต่อสํานักงาน
ตามหมวดนี ให้อยูภ่ ายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
( ) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นการทัวไป
(2) ในกรณี ทีผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะให้ขอ้ มูลเกียวกับหลักทรัพย์ทีจะ
เสนอขายหรื ออยูร่ ะหว่างเสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ผลู ้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน
ความในวรรคหนึ งไม่ใช้บงั คับกับกรณี การเสนอขายหลักทรัพย์ทีเข้าลักษณะตาม
ข้อ และข้อ ( ) (ข)
ข้อ การเสนอขายหลักทรัพย์ทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี ให้ได้รับยกเว้นการยืนแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนต่อสํานักงาน
( ) การเสนอขายทีกระทําโดยการเปิ ดให้บุคคลทัวไปเข้าเสนอราคา
( ) มีการกําหนดเงือนไขไว้อย่างชัดเจนว่าผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้ซือหลักทรัพย์ทีออก
โดยบริ ษทั แต่ละแห่งต้องเป็ นบุคคลเพียงหนึงรายหรื อหนึ งกลุม่ และ
( ) ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกลุ่มบุคคล กลุ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคล
จํานวนไม่เกิ นสิ บราย


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 1/2563 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 8) ลงวันที 7 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับ เมือวันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2559 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 6) ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

4
ข้อ ให้การเสนอขายหุน้ ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี ได้รับยกเว้น
การยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสือชี ชวนต่อสํานักงาน
( ) การเสนอขายหุ น้ ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ งมีจาํ นวนไม่เกินห้าสิ บราย
ในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
( ) การเสนอขายหุ น้ ทีมีมูลค่ารวมกันไม่เกินยีสิ บล้านบาทภายในรอบระยะเวลา
สิ บสองเดือน ทังนี การคํานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นันเป็ นเกณฑ์
( ) การเสนอขายหุ น้ ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
( ) การเสนอขายหุ น้ ทีทังผูข้ ายและผูซ้ ื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทีออกหุน้ นัน
และไม่มีลกั ษณะเป็ นการเสนอขายโดยทัวไป
(5) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ให้แก่บุคคลทีเป็ นเจ้าหนี ของบริ ษทั ตาม
แผนฟื นฟูกิจการทีศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทังนี เฉพาะกรณีที
แผนฟื นฟูกิจการกําหนดให้เจ้าหนีต้องรับหุน้ ทีออกใหม่ดงั กล่าวแทนการรับชําระหนี
( ) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่เพือรองรับใบแสดงสิ ทธิในการซื อหุ ้นเพิมทุน
ทีโอนสิ ทธิ ได้
(7) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ทงหมดโดยนิ
ั
ติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าทีเสนอขายจากผูถ้ ือหุ น้
(8) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในลักษณะเป็ นการทัวไปโดยกําหนดเงือนไข
ให้ผทู ้ ีจะซือหุน้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนการจองซื อไม่เกินกว่าสัดส่ วนการถือหุน้
โดยเป็ นการเสนอขายตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีให้เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุน้ ทีจะทําให้บริ ษทั มีหน้าทีตามกฎหมายต่างประเทศ
(9) การเสนอขายหุน้ โดยเจ้าของหุน้ ทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี เพือการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ตามแผน
การควบรวมกิจการ ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขในข้อ 9/1 ทังนี ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้
โดยตรง หรื อเสนอขายผ่านผูร้ ับช่วงซื อหลักทรัพย์เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับหุน้ ทีเสนอขายนันในทีสุ ด
(ก) การเสนอขายต่ อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่า วตามสัด ส่ วนการถือหุ ้น



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2554 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 3) ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 เมษายน พ.ศ 2554)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2559 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 6) ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับ เมือวันที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 22/2562 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 7) ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บ งั คับเมือวันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
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(ข) การเสนอขายตามมติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวทีให้เสนอขาย
ต่ อผูถ้ ื อหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยไม่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีจะทําให้บริ ษทั มีหน้าทีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
ข้อ 9/1 การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสือชีชวนต่อสํานักงาน
ตามข้อ 9(9) ให้อยูภ่ ายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) เป็ นการเสนอขายหุ ้นตามมติทีได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของผูเ้ สนอขาย
โดยราคาเสนอขายหรื อหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายต้องสมเหตุสมผลโดยคํานึ งถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหุน้ ทีเสนอขาย
(2) หนังสื อนัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ที ได้ส่งเพือการประชุ มตาม (1) ต้องมี ข้อมูล
อันเป็ นสาระสําคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุ น้ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของการเสนอขาย
ราคาเสนอขายหรื อ หลักเกณฑ์ก ารกํา หนดราคาเสนอขาย ขันตอนการปรับโครงสร้างการถื อหุ น้
และการควบรวมกิ จการ ข้อดี ข้อเสี ย และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทังความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
เกี ยวกับเรื องดังกล่าว และความเห็นของที ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระเกี ยวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาเสนอขายหรื อหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
(3) ผูเ้ สนอขายจัดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ทีเป็ นอิส ระรั บหุ้นที จะเสนอขายดังกล่ า ว
ไปจําหน่ายต่อผูถ้ ือหุน้ ของผูเ้ สนอขายตามสัดส่ วนการถือหุน้ ตามข้อ 9(9) (ก) หรื อ (ข) เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานในกรณี ทีแสดงได้ว่ามี มาตรการทดแทนที จะทําให้เชื อมันได้ว่า
ผูถ้ ือหุ ้น จะได้รับการประเมินความเหมาะสมก่อนการลงทุนในหุ ้นดังกล่าว
(4) ผูเ้ สนอขายแจกจ่ายข้อมูลเกี ยวกับหุน้ ทีเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ จองซื อหุ ้น
เป็ นการล่วงหน้าในระยะเวลาที เพียงพอต่ อการศึ กษาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจลงทุนซึ งไม่น้อยกว่า
สิ บสี วันก่อนวันเริ มต้นการจองซื อ ทังนี ผูเ้ สนอขายต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ น้ ดังกล่าวเป็ นการทัวไป
เว้นแต่เป็ นกรณีเพือประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสิ ทธิ และการใช้สิทธิในการซื อหุน้
ดังกล่าว
(5) ผูเ้ สนอขายต้องให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ทีจะยกเลิกการจองซื อหุ ้นภายในระยะเวลา
ทีเหมาะสมตามทีกําหนดในข้อมูลทีแจกจ่ายตาม ( ) โดยผูเ้ สนอขายต้องคื นเงิน ค่าจองซื อให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที ยกเลิกการจองซื อตามหลักเกณฑ์เกียวกับการคืนเงินค่าจองซื อทีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
โดยอนุโลม


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 22/2562 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 7) ลงวันที 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บ งั คับเมือวันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
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(6) การเสนอขายหุ ้นดังกล่าวแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที ได้รับอนุ มตั ิ จาก
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ตาม (1) แต่ตอ้ งไม่เกินสามเดือนในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิราคาเสนอขายหุน้
ไว้อย่างชัดเจน หรื อไม่เกิ นหนึงปี ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิหลักเกณฑ์การกําหนดราคาเสนอขาย
แล้วแต่กรณี
( ) ในกรณี ทีผูเ้ สนอขายจัดให้มีผรู ้ ับช่ วงซือหลักทรัพย์ ผูเ้ สนอขายต้องจัดให้มีขอ้ ตกลง
เพือให้ผรู้ ับช่ วงซือหลักทรัพย์ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ใน (3) (4) (5) และ (6) และรายงานผลการขายตาม
ข้อ 16 โดยอนุโลม
ข้อ ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานทีเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ งดังต่อไปนี ได้รับยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนต่อสํานักงาน
(1) การเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น
ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ไม่วา่ เป็ นการเสนอขายโดยตรงหรื อ
ผ่านผูร้ ับช่วงซื อหลักทรัพย์
(2) การเสนอขายต่อกรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศให้แก่กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ในเครื อ ในประเทศไทย
ข้อ 1 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณี อืนใดทีนอกเหนือจากกรณี ตามข้อ และ
ข้อ ซึงมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี ได้รับยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสือชีชวนต่อสํานักงาน
( ) การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
( ) การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆไป ซึ งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี
(ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ทีมีขอ้ จํากัดการโอน และเสนอขายโดยไม่ขดั กับข้อจํากัด
การโอนดังกล่าว
(ข) การเสนอขายหลักทรัพย์ทีไม่มีขอ้ จํากัดการโอน และได้มีการยืน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไว้แล้วตังแต่
การเสนอขายในครังแรก โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ยงั มีการนําส่ งงบการเงินหรื อรายงานเกี ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานตามหน้าทีทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ทีออกตามความในมาตรา หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีได้ให้ไว้กบั สํานักงาน
ตามข้อ ( ) (ข) ในหมวด โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
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(3) ยกเลิก
( ) การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ ทีออกใหม่และหุน้ รองรับ
ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงเมือนับรวมกับผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทุกรุ่นทุกลักษณะทีออกโดย
บริ ษทั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวแล้ว มีจาํ นวนไม่เกิ นห้าสิ บราย ณ ขณะใดขณะหนึ ง
( ) การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ ทีออกใหม่และหุน้ รองรับ
ต่อผูล้ งทุนซึ งมีมลู ค่ารวมกันไม่เกิ นยีสิ บล้านบาท ภายในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน ทังนี
การคํานวณมูลค่ารวมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมกับราคาใช้สิทธิซือหุน้ รองรับนันเป็ นเกณฑ์
(6) การเสนอขายหุน้ เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ ทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี
(ก) เป็ นหุ ้นทีรองรับใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ทีจะซื อหุ้นทีออกใหม่ซึงได้เสนอขายต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(ข) ผูท้ ี จะใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ อาจไม่ใช่ ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
(ค) หุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุน้ ดังกล่าวออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนหรื อ
บริ ษทั มหาชนจํา กัด ที จัดตังขึ นตามกฎหมายไทยซึ งมีหน้าที ตามมาตรา ไม่ว่าหน้าทีนันจะเกิ ดจาก
การเสนอขายโดยบริ ษทั มหาชนจํากัดเองหรื อโดยผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทมหาชนจํากัด
ข้อ 12 การคํานวณมูลค่าการเสนอขายหรื อการนับจํานวนผูล้ งทุนตามข้อ และ
ข้อ 11 ให้เป็ นดังนี
( ) การคํานวณมูลค่าการเสนอขายหุน้ ตามข้อ (2) ไม่ให้นบั รวมส่ วนทีเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 9(3) และทีเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อ (4)
(2) การคํานวณมูลค่าการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ ตามข้อ ( )
ไม่ให้นบั รวมส่ วนทีเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ (1)
(3) การนับจํานวนผูล้ งทุนในหุน้ ตามข้อ 9(1) หรื อจํานวนผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 11(4) ไม่ให้นบั รวมส่ วนทีเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันตามข้อ 9(3) หรื อข้อ 11(1) ตามแต่กรณี
การคํานวณมูลค่าการเสนอขายหรื อการนับจํานวนผูล้ งทุนตาม (1) (2) หรื อ (3)
ไม่จาํ ต้องคํานึ งว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทําในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน


ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2553 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที 2)
ลงวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ 2553)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2556 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 5) ลงวันที 18 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2553 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 2) ลงวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ 2553)
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ข้อ 13 เพือประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการนับ
จํานวนผูล้ งทุนตามข้อ และข้อ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทน
การจําหน่ายหลักทรัพย์ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้นบั รวมการเสนอขายหลักทรัพย์
ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทนการจําหน่ายหลักทรัพย์นนทุ
ั กรายเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามแต่กรณี ทังนี ไม่วา่ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อตัวแทน
จําหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะซื อหลักทรัพย์ทีเสนอขายนันเข้าบัญชีของตนเองก่อนหรื อไม่
(2) ในกรณี ทีมีผถู ้ ือหลักทรัพย์หลายรายร่ วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน
ซึ งออกโดยบริ ษทั เดียวกัน หรื อเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นบั รวมการเสนอขายของ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ทุกราย เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์เพียงหนึ งราย ทังนี
การร่ วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้รวมถึงพฤติการณ์ ดังต่อไปนี ด้วย
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลาเดียวกัน
หรื อใกล้เคียงกัน และ
(ข) ปรากฏข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเป็ นผูท้ ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
2. ผูถ้ ื อหลักทรัพย์ส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่
ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นผูท้ ี เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. เงินทีได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละราย
ในทีสุดไปสู่ บุคคลเดียวกัน
4. เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ทีผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายใช้ใบจองซือ
หลักทรัพย์หรื อตัวแทนรับจองซื อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยมีพฤติการณ์ทีแสดงให้เห็นว่าผูจ้ องซื อ
หลักทรัพย์มิได้คาํ นึ งว่าตนได้จองซือหลักทรัพย์จากผูถ้ ือหลักทรัพย์รายใด
(3) ในกรณี ผลู ้ งทุนทีจองซื อหลักทรัพย์เป็ นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
นายหน้าซือขายหลักทรัพย์ ผูค้ า้ หลักทรัพย์ หรื อบุคคลอืนใดทีมีการถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลอืน
ให้นบั จํานวนผูล้ งทุนหรื อประเภทผูล้ งทุนจากบุคคลทีเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ทีแท้จริ ง
ข้อ 1 ในกรณี ทีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ
ซึ งผูถ้ ือหลักทรัพย์มีเหตุจาํ เป็ นและสมควรทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกียวกับการยืน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนต่อสํานักงานได้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าว


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 16/2554 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) ลงวันที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2554)
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เข้าถือหลักทรัพย์ทีจะเสนอขายเนื องจากการปฏิบตั ิตามนโยบายของทางการเพือช่วยเหลือ
สถาบันการเงินหรื อรักษาความมันคงของระบบสถาบันการเงิน หรื อในกรณี อืนทีมีลกั ษณะเดียวกัน
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนต่อสํานักงาน
ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนซึ งรู ้หรื อควรได้รู้ขอ้ มูลเกียวกับ
ฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษทั นันได้
(2) มีความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์และผูอ้ อกหลักทรัพย์
ต่อผูล้ งทุน
ข้อ 15 ยกเลิก
ข้อ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตามหมวดนี รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี
( ) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ทีเข้าลักษณะตามข้อ ข้อ ( ) ข้อ
และข้อ 11(2) (ข) และ ( ) ให้ผเู้ สนอขายรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการทีสํานักงานประกาศกําหนดตามความในมาตรา ในส่ วนทีใช้บงั คับกับการรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อประชาชน โดยอนุโลม
( ) ในกรณี อืนนอกจาก ( ) ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ต่อสํานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี
(ก) วันทีเสนอขายหลักทรัพย์
(ข) ประเภท ลักษณะ และชื อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(ค) จํานวนหลักทรัพย์ทีเสนอขายทังหมด และจํานวนหลักทรัพย์ทีขายได้ทงหมด
ั
(ง) ราคาของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ (กรณี ทีเป็ น
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ) และในกรณี หลักทรัพย์ทีเสนอขายหรื อหุน้ รองรับหลักทรัพย์ที
เสนอขายเป็ นหุน้ ทีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของหุน้ นัน
วันทีใช้ในการคํานวณแหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทังวิธีการคํานวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย
(จ) ชือและทีอยู่ของผูซ้ ือหลักทรัพย์ และจํานวนทีผูซ้ ือหลักทรัพย์แต่ละราย
ได้รับจัดสรร
(ฉ) ชือ สถานทีติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผูร้ ายงานผลการขาย



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กจ. 7/2559 เรื อง การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที 6)
ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
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ในกรณี เป็ นรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรื อพนักงานตามข้อ
วันปิ ดการเสนอขายให้หมายความรวมถึงวันดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิซือหลักทรัพย์ได้เฉพาะ
ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้เป็ นรอบ ๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลาทีกําหนดในแต่ละรอบนัน
เป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
(2) ในกรณี ทีกรรมการหรื อพนักงานสามารถใช้สิทธิ ซือหลักทรัพย์ได้ในวันใด ๆ
ในรอบปี ปฏิทินปี หนึ งปี ปฏิทินใด ให้ถือว่าวันสิ นปี ปฏิ ทินของแต่ละปี ปฏิทินนันเป็ นวันปิ ดการเสนอขาย
ข้อ 17 ให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์รายงานผลการขายหลักทรัพย์รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึงเสนอขายโดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสือชีชวนตามหมวดนี โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 โดยอนุโลม ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันสิ นสุ ดการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในแต่ละครัง
ในกรณี ทีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในลักษณะต่อเนื องได้ตงแต่
ั วนั ทีกําหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผอู ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ยืนรายงานตามวรรคหนึ งต่อสํานักงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สุดท้ายของทุกเดื อนทีมีการใช้สิทธิ
ข้อ การยกเว้นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนตามทีกําหนดไว้
ในประกาศนี มิให้ใช้กบั การเสนอขายหลักทรัพย์ทีผูอ้ อกหลักทรัพย์ได้ยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสือชีชวนต่อสํานักงานไว้แล้วก่อนวันทีประกาศนีใช้บงั คับ เว้นแต่ผอู ้ อกหลักทรัพย์จะได้
แสดงเจตนาเป็ นหนังสื อเพือขอถอนหรื อยกเลิกการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวน
ดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที

ธันวาคม พ.ศ.
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ประธานกรรมการ
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