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ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 61/2558 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 

(ฉบับประมวล) 
__________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ส านักงาน 
ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 35/2552  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

  ข้อ 22  ให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาต 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามที่ก าหนดในข้อ 2/1 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกเพื่อการจดทะเบียน
หุ้นที่เสนอขายนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ให้ยื่นค าขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยต้องเป็นไปตามแบบ 35-1 ที่แสดงไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นั้น 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่กรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) ให้ยื่น 
ค าขออนุญาตตามแบบ 35-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขออนุญาตในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อส านักงาน จ านวน 1 ชุด” 
  ข้อ 2/12   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต ได้แก่เอกสารดังต่อไปนี้   
  (1)  เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้น โดยเอกสารดังกล่าว 
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่ก าหนดไว้  
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 
 
_____________________   
2ถูกแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 2/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
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   (2)2  เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
         (ก)  ชื่อและสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ให้ระบุชื่อหรือสกุลเดิมด้วย) 
         (ข)  เลขประจ าตัวประชาชน 
         (ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น 
  (3)  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ส าเนาหนังสือรับรอง 
กระทรวงพาณิชย์ ส าเนาข้อบังคับบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง ของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อย 
ของผู้ขออนุญาต 
  (4)  ส าเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต  รวมทั้งส าเนามติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้น 
  (5)  ส าเนาสัญญาให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้าม)ี 
  (6)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) 
  (7)  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย (กรณีกฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาต) 
  (8)  หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพย์ 
  (9)  หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
  (10)  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (11)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (12)  หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระว่า  
มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 
  (13)  ส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการ
บริษัทมีการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าที่แทน (ถ้าม)ี 
 
 
 
 
_____________________   
2ถูกแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 2/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
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  (14)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในของ 
ผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (15)  ส าเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ทางบัญชีที่ส าคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) 
  (16)  รายงานหรือส าเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ส าคัญล่าสุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในพร้อมตารางอ านาจอนุมัติ (ถ้าม)ี 
  (17)  ส าเนารายงานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) 
  (18)  ใบรายการหรือส าเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (19)  ใบรายการที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ 
การเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
  (20)  เอกสารหรือกระดาษท าการประกอบการท างบเสมือนกรณีที่งบการเงินของ 
ผู้ขออนุญาตไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ 
  (21)  แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) 
  (22)  เอกสารที่แสดงว่ากรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของผู้ขออนุญาต 
  (23) 3 งบการเงินและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาส
ล่าสุดของผู้ขออนุญาต 
  (23/1)3  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (holding company) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตดังนี้ด้วย 
 (ก) งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  
และงบการเงินหรือรายงานทางการเงินอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าวที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อการขอจดทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 (ข)  ในกรณีที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทต่างประเทศ  
ให้ยื่นงบการเงินไตรมาสล่าสุดที่ลงลายมือชื่อโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว  เว้นแต่บริษัทที่ 
ประกอบธุรกิจหลักไม่ได้จัดให้มีงบการเงินในลักษณะดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือชี้แจงจากผู้สอบบัญชี 
ของผู้ขออนุญาตที่แสดงว่างบการเงินไตรมาสล่าสุดที่ใช้ภายในกิจการ (internal financial statement)  
ของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 
 
  
3ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 10/2559 เรื่อง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการย่ืนค าขออนุญาต (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มนีาคม 2559 มีผลบังคับใช้วันที่ 16 เมษายน 2559 
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  1.  ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตดังกล่าวนั้นเองซึ่งสามารถท าการ 
สอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น 
 2.  ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่าย
เดียวกับส านักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยส านักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้น 
เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ของเครือข่ายดังกล่าว 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   บริษัทย่อย 
ตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ซึ่งมีสัดส่วนที่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 

(24)1  ส าเนาหนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้ง 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน  

(25)1  รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี 
และการด าเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว 
  (26)3  เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
  นอกจากเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตแจ้งให้ผู้สอบบัญชี 
จัดเตรียมกระดาษท าการของผู้สอบบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบของส านักงาน 
  1เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (8) (9) (12) (24) และ (25) ให้ยื่นเฉพาะกรณีเป็น 
การขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

  ข้อ 3   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตรายใดขอผ่อนผันไม่จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน 
บางรายการ ส านักงานอาจผ่อนผันให้ผู้ขออนุญาตรายนั้นไม่ต้องจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน 
ที่ขอผ่อนผันได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือผู้ขออนุญาตมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน   
ทั้งนี้ ให้ส านักงานค านึงถึงความจ าเป็นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกล่าว หรือ
มาตรการอ่ืนที่เพียงพอและทดแทนการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันประกอบด้วย 

 

 

 

 

      
1ถูกแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 10/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 มีผลบังคบัใช้วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 
3ถูกแก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สจ. 10/2559 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2559 มีผลบังคบัใช้วันท่ี 16 เมษายน 2559 
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  ข้อ 4   ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติหรือที่ใช้บังคับอยู่ตาม
บทเฉพาะกาลของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 35/2552  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ใช้บังคับ 

  ข้อ 5   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 35/2552  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2543  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

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

ล าดับ 
ประกาศ 
ณ วันท่ี 

เลขท่ีประกาศ ชื่อเร่ือง เนื้อหา สถานะ 

 10 ก.ค. 2558 สจ. 61/2558 
 

แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และ
วิธีการยื่นค าขออนุญาต 

 ใช้งาน 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

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

 
แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ
ยื่นค าขออนุญาต  (ฉบับที่ 2) 
 

แก้ไขประกาศ สจ. 61/2558 
ดังต่อไปนี้ 
1. เพิ่ม (24) และ (25) ในวรรค
หนึ่งของข้อ 2 
2. แก้ไขวรรคสามของข้อ 2 

ใช้งาน 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  

1 ก.พ. 2559 เป็นต้นไป) 

2 10 ก.พ.2559 สจ. 2/2559 
 

แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ
ยื่นค าขออนุญาต  (ฉบับที่ 3) 
 

แก้ไขประกาศ สจ. 61/2558 
ดังต่อไปนี้ 
1. แก้ไขข้อ 2  และเพิ่มข้อ 2/1 

ใช้งาน 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  

1 มี.ค. 2559 เป็นต้นไป) 
3 24 มี.ค.2559 สจ.10/2559 แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการ

ยื่นค าขออนุญาต  (ฉบับที่ 4) 
 

แก้ไขประกาศ สจ. 61/2558 
ดังต่อไปนี้ 
1.แก้ไขข้อ (23)ในข้อ 2/1 
2.เพิ่ม (23/1) ในข้อ 2/1 
3.เพิ่ม (26) ในข้อ 2/1 

ใช้งาน 
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  

16 เม.ย. 2559 เป็นต้นไป) 

 


