
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ.   43/2553 

เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) 

     

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 69(11) และมาตรา 71(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในหนา้แรกและหนา้ท่ี 2 ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  และให้ใชค้วามในหนา้แรกและหนา้ท่ี 2 ของแบบ 69-1 ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในรายการท่ี 1 รายละเอียดของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย รายการท่ี 2 
ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และรายการท่ี 3 ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย  
ของส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยใ์นแบบ 69 -1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“1.  รายละเอยีดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย 
       ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายมีรายละเอียดอ่ืนท่ีส าคญัท่ีควรอธิบายเพิ่มเติมจาก 

ขอ้มูลในหนา้แรกเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ใหส้รุปลกัษณะส าคญัของ 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายเพิ่มเติมดว้ย เช่น 

       กรณีเสนอขายหุน้เดิมพร้อมหุน้ท่ีออกใหม่ ให้ระบุจ านวนและสัดส่วนดว้ย 
       กรณีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหส้รุปวิธีการใชสิ้ทธิ เง่ือนไขการปรับสิทธิ  

และค่าเสียหาย เป็นตน้ 
2.  ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย (ถา้มี เช่น สิทธิในการถือหุน้ของชาวต่างชาติ  

ขอ้จ ากดัการโอนหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน เป็นตน้) 
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3.  ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย  
กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ียงัไม่มีตลาดรอง หรือการเสนอขายหุน้ท่ีมี 

ตลาดรองหรือใบส าคญัแสดงสิทธิในหุน้ดงักล่าวแต่ราคาเสนอขายหุน้ หรือราคาการใชสิ้ทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิแตกต่างจากราคาหุน้ในตลาดรองอยา่งมีนยัส าคญั ใหอ้ธิบายท่ีมาของการก าหนด 
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นรายการท่ี 3/1 ขอ้มูลทางการเงินเพื่อประกอบ 
การประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย ในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ของแบบ 69-1  
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   

“3/1  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
 กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ใหแ้สดงขอ้มูลสถิติหรืออตัราส่วนทางการเงิน 

ท่ีสามารถสะทอ้นราคาของหุ้นท่ีออกใหม่ เช่น อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (price-earning ratio)  
อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield) หรืออตัราส่วนทางการเงินอ่ืนใดท่ีสามารถสะทอ้น 
ราคาหุน้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นตน้ โดยใหแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบกบัขอ้มูล 
ของบริษทัอ่ืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีลกัษณะของการประกอบธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั   
ทั้งน้ี ใหแ้สดงสมมติฐานในการค านวณขอ้มูลทางการเงินดงักล่าวดว้ย” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในรายการท่ี 4 ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง ของส่วนท่ี 3  
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ในแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2551  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“4.  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 
       กรณีการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียน 

หรือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและมูลค่าการซ้ือขายรายเดือนในรอบ  
12 เดือน ท่ีผา่นมาของหุน้สามญัของผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั้น 

ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด มูลค่าการซ้ือเฉล่ียต่อวนั 
 
 

     

หมายเหต ุ 1.  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ ใหป้รับขอ้มูลเก่ียวกบัราคาตามผลกระทบการเปล่ียนแปลง 
                       มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  พร้อมทั้งระบุวิธีปรับราคาดว้ย          
     2.  ใหร้ะบุวิธีค  านวณราคาเฉล่ียดว้ย” 
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  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (9) ของรายการท่ี 5 การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร  
ของส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยใ์นแบบ 69-1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2551  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(9)  เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
          ใหร้ะบุเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหบ้ริษทัตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
             

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีมาของ 
การก าหนดราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย โดยก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีสามารถ 
สะทอ้นราคาของหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้งปรับปรุงรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


