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ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 61/2558 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต 

(ฉบบัประมวล) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ส านกังาน 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 35/2552  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต ลงวนัท่ี  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 22  ใหผู้ข้ออนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามท่ีก าหนดในขอ้ 2/1 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกเพื่อการจดทะเบียน
หุน้ท่ีเสนอขายนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือการเสนอขาย
หุน้เพิ่มทุนของบริษทัจดทะเบียน ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตามแบบ 35-1 ท่ีแสดงไวใ้นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์นั้น 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่กรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) ใหย้ืน่ 
ค าขออนุญาตตามแบบ 35-1 ท่ีจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขออนุญาตในรูปเอกสารส่ิงพิมพต่์อส านกังาน จ านวน 1 ชุด” 
  ขอ้ 2/12   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต ไดแ้ก่เอกสารดงัต่อไปน้ี   
  (1)  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายหุน้ โดยเอกสารดงักล่าว 
ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายหุ้นในลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการท่ีก าหนดไว้ 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ยกเวน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
 
 
_____________________   
2ถูกแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 2/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มีนาคม 2559 
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   (2)2  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุล ใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) 
         (ข)  เลขประจ าตวัประชาชน 
         (ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
  (3)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง ส าเนาหนงัสือรับรอง 
กระทรวงพาณิชย ์ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง ของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ย 
ของผูข้ออนุญาต 
  (4)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาต  รวมทั้งส าเนามติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ให้ออกหุ้น 
  (5)  ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถา้มี) 
  (6)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
ฉบบัล่าสุด ซ่ึงรวมถึงรายงานเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน (ถา้มี) 
  (7)  ส าเนาหนงัสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมาย (กรณีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต) 
  (8)  หนงัสือรับรองจากบริษทัเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบภายหลงั
การเสนอขายหลกัทรัพย ์
  (9)  หนงัสือรับรองจากกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 
  (10)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (11)  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (12)  หนงัสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระวา่  
มีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ของบริษทั และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
  (13)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมีการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน (ถา้มี) 
 
 
 
 
_____________________   
2ถูกแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 2/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มีนาคม 2559 
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  (14)  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ 
ผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ยจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (15)  ส าเนาขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ทางบญัชีท่ีส าคญัฉบบัล่าสุด (ถา้มี) 
  (16)  รายงานหรือส าเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ส าคญัล่าสุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในพร้อมตารางอ านาจอนุมติั (ถา้มี) 
  (17)  ส าเนารายงานหรือความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) 
  (18)  ใบรายการหรือส าเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (19)  ใบรายการท่ีแสดงวา่ผูข้ออนุญาตมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบั 
การเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
  (20)  เอกสารหรือกระดาษท าการประกอบการท างบเสมือนกรณีท่ีงบการเงินของ 
ผูข้ออนุญาตไม่สะทอ้นผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกิจการ 
  (21)  แผนฟ้ืนฟูกิจการ (ถา้มี) 
  (22)  เอกสารท่ีแสดงวา่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือ
กรรมการและผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต 
  (23) 3 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาส
ล่าสุดของผูข้ออนุญาต 
  (23/1)3  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
ในบริษทัอ่ืน (holding company) ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตดงัน้ีดว้ย 
 (ก) งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
และงบการเงินหรือรายงานทางการเงินอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าวท่ีผูข้ออนุญาตไดย้ืน่ต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อการขอจดทะเบียนหุน้ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 (ข)  ในกรณีท่ีบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัต่างประเทศ  
ใหย้ืน่งบการเงินไตรมาสล่าสุดท่ีลงลายมือช่ือโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว  เวน้แต่บริษทัท่ี 
ประกอบธุรกิจหลกัไม่ไดจ้ดัใหมี้งบการเงินในลกัษณะดงักล่าว ใหย้ื่นหนงัสือช้ีแจงจากผูส้อบบญัชี 
ของผูข้ออนุญาตท่ีแสดงว่างบการเงินไตรมาสล่าสุดท่ีใชภ้ายในกิจการ (internal financial statement)  
ของบริษทัดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 
 
  
3ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 10/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่และวิธีการย่ืนค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มนีาคม 2559 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 เมษายน 2559 
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  1.  ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาตดงักล่าวนั้นเองซ่ึงสามารถท าการ 
สอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น 
 2.  ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ินซ่ึงสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่าย
เดียวกบัส านกังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต โดยส านกังานสอบบญัชีทั้งสองแห่งนั้น 
เป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ของเครือข่ายดงักล่าว 
 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   บริษทัยอ่ย 
ตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   
ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต 

(24)1  ส าเนาหนงัสือของผูข้ออนุญาตท่ีให้ความยินยอมแก่ผูส้อบบญัชีในการแจง้ 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผูข้ออนุญาตซ่ึงผูส้อบบญัชีไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(25)1  รายงานสรุปขอ้มูลและประเด็นซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินไดรั้บจากผูส้อบบญัชี 
และการด าเนินการของท่ีปรึกษาทางการเงินในประเด็นดงักล่าว 
  (26)3  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชน 
  นอกจากเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตแจง้ใหผู้ส้อบบญัชี 
จดัเตรียมกระดาษท าการของผูส้อบบญัชีไวเ้พื่อการตรวจสอบของส านกังาน 
  1เอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึง (8) (9) (12) (24) และ (25) ใหย้ืน่เฉพาะกรณีเป็น 
การขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

  ขอ้ 3   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตรายใดขอผ่อนผนัไม่จดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐาน 
บางรายการ ส านกังานอาจผอ่นผนัใหผู้ข้ออนุญาตรายนั้นไม่ตอ้งจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีขอผ่อนผนัไดก้็ต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน   
ทั้งน้ี ใหส้ านกังานค านึงถึงความจ าเป็นในการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานในกรณีดงักล่าว หรือ
มาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนัประกอบดว้ย 

 

 

 

 

      
1ถูกแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 10/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
3ถูกแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 10/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 16 เมษายน 2559 
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  ขอ้ 4   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัหรือท่ีใชบ้งัคบัอยูต่าม
บทเฉพาะกาลของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 35/2552  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค  าขออนุญาต ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 35/2552  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 12/2543  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์       
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สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดับ 
ประกาศ 
ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

 10 ก.ค. 2558 สจ. 61/2558 
 

แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และ
วิธีการยืน่ค าขออนุญาต 

 ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 

20 ก.ค. 2558) 
1 21 ธ.ค. 2558 สจ. 94/2558 

 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการ
ยืน่ค าขออนุญาต  (ฉบบัท่ี 2) 
 

แกไ้ขประกาศ สจ. 61/2558 
ดงัต่อไปน้ี 
1. เพิ่ม (24) และ (25) ในวรรค
หน่ึงของขอ้ 2 
2. แกไ้ขวรรคสามของขอ้ 2 

ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่  

1 ก.พ. 2559 เป็นตน้ไป) 

2 10 ก.พ.2559 สจ. 2/2559 
 

แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการ
ยืน่ค าขออนุญาต  (ฉบบัท่ี 3) 
 

แกไ้ขประกาศ สจ. 61/2558 
ดงัต่อไปน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 2  และเพิ่มขอ้ 2/1 

ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่  

1 มี.ค. 2559 เป็นตน้ไป) 
3 24 มี.ค.2559 สจ.10/2559 แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการ

ยืน่ค าขออนุญาต  (ฉบบัท่ี 4) 
 

แกไ้ขประกาศ สจ. 61/2558 
ดงัต่อไปน้ี 
1.แกไ้ขขอ้ (23)ในขอ้ 2/1 
2.เพิ่ม (23/1) ในขอ้ 2/1 
3.เพิ่ม (26) ในขอ้ 2/1 

ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่  

16 เม.ย. 2559 เป็นตน้ไป) 

 


