
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 62/2558 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 

และรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
(ฉบบัประมวล) 

___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 34/2552  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 23/2554  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ 
หลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาตและรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

  ขอ้ 2   ใหผู้ข้ออนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาต 
ตามแบบ 35-1-RE ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
ดงัต่อไปน้ี จ านวน 3 ชุด 
  (1)  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบับริษทัท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยเอกสารดงักล่าว
ตอ้งมีรายละเอียดในลกัษณะเดียวกบัแบบและรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามแบบ 69/247-1 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้าง และ
ขอ้มูลอ่ืนเพื่อการตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพย ์ รวมทั้งขอ้มูลท่ีมาของการก าหนดสัดส่วนในการเสนอขาย 
หลกัทรัพยเ์พื่อแลกกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
  (2)  เอกสารซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่)  
         (ก)  ช่ือและสกุล (หากมีการเปล่ียนช่ือหรือสกุล ใหร้ะบุช่ือหรือสกุลเดิมดว้ย) 
         (ข)  เลขประจ าตวัประชาชน 
         (ค)  การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
  (3)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง ส าเนาหนงัสือรับรอง 
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กระทรวงพาณิชย ์ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง ของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ย 
ของผูข้ออนุญาต 
  (4)  เอกสารท่ีแสดงไดว้า่บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละผูข้ออนุญาต 
ไดมี้การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละของผูข้ออนุญาต (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัท่ีมีหุน้ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 
  (5)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละ
ของผูข้ออนุญาตรวมทั้งส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละ
ของผูข้ออนุญาตท่ีเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  รวมทั้งแผนอ่ืนใดท่ี
จ าเป็นตอ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย)์ 
  (6)  ส าเนาหนงัสือแจง้ผลการอนุญาตเบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัแผนการ 
ปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยแ์ละผูข้ออนุญาต
และแผนการน าหลกัทรัพยข์องผูข้ออนุญาตเขา้จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (7)  ส าเนาหนงัสือการไดรั้บความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ
ของผูข้ออนุญาตและของบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลซ่ึงมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบ) 
  (8)  ส าเนาสัญญาใหบุ้คคลอ่ืนมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงานของผูข้ออนุญาต (ถา้มี) 
  (9)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ฉบบัล่าสุด ซ่ึงรวมถึงรายงานเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน (ถา้มี) 
  (10)  ส าเนาหนงัสืออนุญาตใหเ้พิ่มทุนจากหน่วยงานก ากบัดูแลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี 
ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาต) 
  (11)  หนงัสือรับรองจากผูข้ออนุญาตเก่ียวกบัการรับทราบภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่) 
  (12)  หนงัสือรับรองจากกรรมการและผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาตเก่ียวกับการรับทราบ
ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบการรายงานการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทั
ลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ หรือผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
ไม่เคยไดรั้บอนุญาตใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยจ์ากส านกังาน) 
  (13)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน (ใหร้วมถึงการรับรอง 
การปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหค้วามเห็นในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย) 
  (14)  หนงัสือรับรองจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบวา่มีความเขา้ใจ 
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ในบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
และสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาตในเร่ืองการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย และเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่) 
  (15)  หนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเพียงพอ  
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของผูข้ออนุญาตและบริษทัยอ่ย ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต โดยอนุโลม 
  (16)  หนงัสือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
  (17)  ส าเนามติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ีคณะกรรมการบริษทั 
มีการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าท่ีแทน (ถา้มี)  
  (18)  รายงานหรือส าเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ส าคญัล่าสุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (ถา้มี) พร้อมตารางอ านาจอนุมติั 
(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 
  (19)  ส าเนาขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ทางบญัชีท่ีส าคญัฉบบัล่าสุด (ถา้มี) (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 
  (20)  ส าเนารายงานหรือความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (ถา้มี) 
  (21)  ใบรายการหรือส าเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  (22)  ใบรายการท่ีแสดงวา่ผูข้ออนุญาตมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบั 
การเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้ง 
ขึ้นใหม)่ 
  (23)  เอกสารหรือกระดาษท าการประกอบการท างบเสมือนกรณีท่ีงบการเงินของ 
ผูข้ออนุญาตไม่สะทอ้นผลประกอบการท่ีแทจ้ริงของกิจการ 
  (24)  เอกสารท่ีแสดงวา่กรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูล 
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของผูข้ออนุญาต (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่) 
  (25)  งบการเงินปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสล่าสุดของผูข้ออนุญาต (กรณีผูข้ออนุญาต 
เป็นบริษทัลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ งบการเงินดงักล่าวใหห้มายความรวมถึงงบการเงินของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย) 
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  ขอ้ 3   รายละเอียดของขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัแผนการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ของผูข้ออนุญาตและบริษทัจดทะเบียนท่ีถูกเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ใหมี้รายการและรายละเอียด
อยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 3/11   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตรายใดมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือมีขอ้จ ากดัตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 2 ได ้ผูข้ออนุญาตอาจขอผอ่นผนั
การไม่ส่งขอ้มูลหรือเอกสารนั้นต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ส านกังานจะพิจารณาผอ่นผนัโดยค านึงถึงความจ าเป็น
ในการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานในกรณีดงักล่าว หรือมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่ง
ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนันั้น 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558    เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 31/2559  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบั
การท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต
และรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 


