ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551
เรื่ อง การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา
44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551 เรื่ อง การยืน่ และ
ยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ข้อ 2 เว้นแต่ได้กาหนดไว้เป็ นประการอื่น ให้นาบทนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กบั ประกาศนี้ และให้มีบทนิยามเพิ่มเติมดังนี้
“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) ลักษณะหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
หรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2553 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2559 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
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“ประเทศกลุ่มอาเซียน” หมายความว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนที่หน่วยงาน
กากับดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ร่ วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสานักงานเกี่ยวกับแนวทาง
การพิจารณาให้บริ ษทั ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกัน
หรื อในเวลาใกล้เคียงกัน
ข้อ 3 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศนี้
เว้นแต่จะมีประกาศฉบับอื่นกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้โดยเฉพาะแล้ว
ข้อ 4 การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้หมายความรวมถึงการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับ
หุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิดว้ ย
ข้อ 5 ก่ อนการเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ ง ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสานักงานในรู ปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และให้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ในกรณีที่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนรายใดมิได้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่อสานักงานจานวนหนึ่ งชุด
(1) ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่จดั พิมพ์จากระบบซึ่งผูเ้ สนอขายได้ยนื่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว
(2) ต้นฉบับหนังสื อมอบอานาจที่แสดงว่าผูด้ าเนินการยื่นข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ในการดาเนินการดังกล่าวและการอื่นที่จาเป็ น


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2558 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2564 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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การยืน่ ข้อมูลและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 6 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานตามข้อ 5 ต้องมี
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล เว้นแต่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 ของ
หมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ข้อ 7 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ตอ้ งยื่นต่อสานักงานตามข้อ 5 ให้เป็ นไปตามแบบ
ท้ายประกาศดังต่อไปนี้
(1) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้ใช้แบบ 69-1
หรื อแบบ 69-1* เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในประเทศกลุ่มอาเซียน ให้ใช้แบบ 69-ASEAN หรื อแบบ 69-ASEAN*
(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป
ให้ใช้แบบ 69-1 เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกับ
การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่มอาเซียน ให้ใช้แบบ 69-ASEAN
ข้อ 8 งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่เปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม
ข้อ 9 ก่อนปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ ง
ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูล
มีผลใช้บงั คับแล้วต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2559 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2563 เรื่ อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563)
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การปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรณี เป็ น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้หมายถึงการปิ ดการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
ข้อ 10 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใดใน
ต่างประเทศ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ในต่างประเทศ
ข้อ 11 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได้
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์น้ นั แสดงได้วา่ มีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อ 12 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจง หรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(2) จัดให้มีผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนด
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์เปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนิ นการ ข้อสังเกตของสานักงาน หรื อคาชี้แจงของ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ผา่ นทางเว็บไซต์ของสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
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ข้อ 13 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ ให้กรรมการทุกคนและ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผูอ้ อกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
และในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมื อชื่อ
พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในการนี้ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงินของผูอ้ อกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อด้วย
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคลที่กาหนดตาม
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในขณะที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลต่อสานักงานได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 15
(3) ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ข้อ 14 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนตาม
ข้อ 5 ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์จดั ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงว่าผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ นั ทราบถึง
การเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ต่อสานักงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทาและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ตามมาตรา 56
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ข้อ 15 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 32
หรื อมาตรา 33 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ นั แล้ว
(2) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ดาเนินการตามข้อ 12 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(ก) สิ บสี่ วนั ในกรณี ทวั่ ไป หรื อ
(ข) สามวันทาการ ในกรณีเป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนภายในกาหนดเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยผูอ้ อกหลักทรัพย์รายเดียวกัน
มีผลใช้บงั คับในครั้งก่อน
(5) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ระบุขอ้ มูลตามรายการครบถ้วนแล้ว
ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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