
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 30/2551 

เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 67 มาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 
44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2551  เร่ือง การยืน่และ
ยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ขอ้ 2   เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ใหน้ าบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศท่ีเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพยม์าใชก้บัประกาศน้ี และใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัน้ี 

“ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1)  จ านวนและราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย   
(2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย   
(3)  ลกัษณะหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย   
(4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร   
(5)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  

หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) และ (4) 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2553  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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“ประเทศกลุ่มอาเซียน”  หมายความวา่   ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศนั้น ๆ ร่วมลงนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัส านกังานเก่ียวกบัแนวทาง 
การพิจารณาใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สองประเทศพร้อมกนั 
หรือในเวลาใกลเ้คียงกนั 

ขอ้ 3   ใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยอ์ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี  
เวน้แต่จะมีประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไวโ้ดยเฉพาะแลว้ 

ขอ้ 4   การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหห้มายความรวมถึงการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับ
หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดว้ย 

ขอ้ 5   ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานในรูปขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ และใหช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนรายใดมิไดใ้ชล้ายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่ขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี ในรูปเอกสารส่ิงพิมพต่์อส านกังานจ านวนหน่ึงชุด 
  (1)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบซ่ึงผูเ้สนอขายไดย้ืน่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึง ซ่ึงลงลายมือช่ือของบุคคล
ดงักล่าวแลว้ 
  (2)  ตน้ฉบบัหนงัสือมอบอ านาจท่ีแสดงวา่ผูด้  าเนินการยื่นขอ้มูลตามวรรคหน่ึง และ  
(1) ของวรรคน้ี ตลอดจนเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ในการด าเนินการดงักล่าวและการอ่ืนท่ีจ าเป็น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2564  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  การยืน่ขอ้มูลและการลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 6   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 5 ตอ้งมี
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัจดทะเบียนท่ีไม่มีประเด็นเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามส่วนท่ี 2 ของ
หมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ขอ้ 7   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งยื่นต่อส านกังานตามขอ้ 5 ให้เป็นไปตามแบบ
ทา้ยประกาศดังต่อไปน้ี 
  (1)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ใหใ้ชแ้บบ 69-1 
หรือแบบ 69-1*  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นประเทศกลุ่มอาเซียน ใหใ้ชแ้บบ 69-ASEAN หรือแบบ 69-ASEAN* 
  (2)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  เป็นตน้ไป  
ให้ใช้แบบ 69-1  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกันหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกบั 
การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศกลุ่มอาเซียน ใหใ้ชแ้บบ 69-ASEAN 

  ขอ้ 8   งบการเงินและงบการเงินรวมของผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เปิดเผยในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 9   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน
ใหแ้ก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้ง
ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2563  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
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การปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง กรณีเป็น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิใหห้มายถึงการปิดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใดใน
ต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศนั้น  
เม่ือมีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
เปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
ในต่างประเทศ 

  ขอ้ 11   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ี 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) ได ้ 
หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยน์ั้นแสดงไดว้า่มีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล  ทั้งน้ี รายละเอียดของขอ้มูลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

ขอ้ 12   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน   
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี   
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

(1)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
(2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  

ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  

ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ 
ส านกังานอีกต่อไป 

ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนด 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยผ์า่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังานตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2553  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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  ขอ้ 13   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(1)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพย ์ใหก้รรมการทุกคนและ 
ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 
และในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ  
พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในการน้ี ผูถื้อหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้รรมการทุกคนและผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของผูอ้อกหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือดว้ย 

(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนาม 
ผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคลท่ีก าหนดตาม
วรรคหน่ึง (1) และ (2) ไม่สามารถลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
ในขณะท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังานได ้ให้นิติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี 
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

(2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 15
  (3)  ตามท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  ในกรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนตาม
ขอ้ 5 ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยจ์ดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นทราบถึง 
การเสนอขายหลกัทรัพยข์องผูถื้อหลกัทรัพยต่์อส านกังานดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้อ้อกหลกัทรัพยด์งักล่าว
ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของผูอ้อกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 56 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 2/2561  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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ขอ้ 15   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ซ่ึงตอ้งไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 32  
หรือมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นแลว้ 

(2)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

(3)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ด าเนินการตามขอ้ 12 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้ 

(4)  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้  

(ก)  สิบส่ีวนั ในกรณีทัว่ไป หรือ  
(ข)  สามวนัท าการ ในกรณีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 

ร่างหนงัสือช้ีชวนภายในก าหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผูอ้อกหลกัทรัพยร์ายเดียวกนั
มีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน  

(5)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการครบถว้นแลว้ 

  ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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