
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 41/2559 

เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
และวิธีการยื่นค าขออนุญาต  

(ฉบับประมวล) 
___________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่  30 กันยายน                
พ.ศ. 2559   ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 61/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 94/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 2/2559  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   
  (4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 10/2559  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต  
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559   

  ข้อ 2   ให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาต   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกเพื่อการจดทะเบียน
หุ้นที่เสนอขายนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทจดทะเบียนในกรณีปกติตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559   เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559   ให้ยื่นค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ   
อนุญาตตามที่ก าหนดในข้อ 3 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว  
โดยค าขออนุญาตต้องเป็นไปตามแบบ 35-1 ที่แสดงไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น   
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  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.                   
2559 ใหย้ื่นค าขออนุญาตตามแบบ 35-2 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามที่ก าหนดในข้อ 4 ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อส านักงาน 
จ านวน 1 ชุด   
  (3)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่กรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1) และ (2)  
ให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบ 35-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามที่ก าหนดในข้อ 3 ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อส านักงาน จ านวน 1 ชุด    

  ข้อ 3   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามแบบ 35-1 ได้แก่เอกสารดังต่อไปนี้   
  (1)  เอกสารซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้น โดยเอกสารดังกล่าว 
ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นในลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่ก าหนดไว้ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
  (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 (ถ้ามี) 
  (6)  ส าเนารายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ฉบับล่าสุด ซึ่งรวมถึงรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี) 
  (7)  ส าเนาหนังสืออนุญาตให้เพิ่มทุนจากหน่วยงานก ากับดูแลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
ตามกฎหมาย (กรณีกฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาต)   
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  (8)  หนังสือรับรองจากบริษัทเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบภายหลัง
การเสนอขายหลักทรัพย์ 

  (9)  หนังสือรับรองจากกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการรับทราบภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
  (10)  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (11)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (12)  หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระว่า  
มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ของบริษัท และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 

(12/1)1  หนังสือรับรองจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชีว่า มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

(12/2)1  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคร้ังที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาในเร่ืองดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) 

 (ก)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินมี
ประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต และระยะเวลา
การท างานดังกล่าวเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์ในการท างาน 
ด้านบัญชีหรือการเงินตามที่ก าหนดในประกาศนั้น 

 (ข)  หลักสูตรอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ซึ่งผู้ขออนุญาต 
จัดขึ้นเองมีเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
  (13)  ส าเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่คณะกรรมการบริษัท 
มีการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าที่แทน (ถ้ามี) 
  (14)  หนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
ของผู้ขออนุญาตและบริษัทย่อยจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                                                           
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (15)  ส าเนาข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 
ทางบัญชีที่ส าคัญฉบับล่าสุด (ถ้ามี) 
  (16)  รายงานหรือส าเนารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของระบบงาน
ส าคัญล่าสุดและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในพร้อมตารางอ านาจอนุมัติ (ถ้ามี) 
  (17)  ส าเนารายงานหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) 
  (18)  ใบรายการหรือส าเนาใบรายการการตรวจสอบกิจการของที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (19)  ใบรายการที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ 
การเป็นบริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
  (20)  เอกสารหรือกระดาษท าการประกอบการท างบเสมือนกรณีที่งบการเงินของผู้ขออนุญาต
ไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ 
  (21)  แผนฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) 
  (22)  เอกสารที่แสดงว่ากรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ
กรรมการและผู้บริหารของผู้ขออนุญาต   
  (23)2  งบการเงินของผู้ขออนุญาตดังนี้ 

 (ก)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือ 
หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีล่าสุดก่อนยื่น 
ค าขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชี 3 ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดทา้ยก่อนยื่นค าขออนุญาต 

 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชี
ล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขออนุญาต 

(24)2  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอื่น (holding company) ให้ยื่นงบการเงินประจ างวดปีบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก  
และงบการเงินหรือรายงานทางการเงินอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าวที่ผู้ขออนุญาตได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขอจดทะเบียนหุ้นที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  ทั้งนี้ การยื่นงบการเงินประจ างวดปีบัญชี 
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (23) โดยอนุโลม 
                                     บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   บริษัทย่อยตาม 
ข้อ 24(1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 

                                                           
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2561  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2561  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559   
ซึ่งมีสัดส่วนที่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (25)  ส าเนาหนังสือของผู้ขออนุญาตที่ให้ความยินยอมแก่ผู้สอบบัญชีในการแจ้งข้อมูล  
ที่เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตซึ่งผู้สอบบัญชีได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน 
  (26)  รายงานสรุปข้อมูลและประเด็นซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้รับจากผู้สอบบัญชี 
และการด าเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินในประเด็นดังกล่าว  
  (27)  เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน   
  นอกจากเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตแจ้งให้ผู้สอบบัญชี 
จัดเตรียมกระดาษท าการของผู้สอบบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบของส านักงาน 
  1เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (8) (9) (12) (12/1) (12/2) (25) และ (26) ให้ยื่นเฉพาะ
กรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน 
ตามวรรคหนึ่ง (12/1) และ (12/2) ให้ยื่นพร้อมกับค าขออนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

  ข้อ 4   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามแบบ 35-2 ได้แก่ เอกสารตามที่ก าหนด
ในข้อ 3(2) (3) (4) (5) (7) และ (13)    

  ข้อ 5   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตรายใดมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน 
ที่ท าให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 หรือข้อ 4 ได้ ผู้ขออนุญาตอาจขอผ่อนผัน 
การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นต่อส านักงาน  ทั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาผ่อนผันโดยค านึงถึงความจ าเป็น
ในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกล่าว หรือมาตรการอ่ืนที่เพียงพอและทดแทนการส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันนั้น   

  ข้อ 6   ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติหรือที่ใช้บังคับอยู่ตาม
บทเฉพาะกาลของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 61/2558  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ใช้บังคับ   

  ข้อ 7   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี ้ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 
                                                           
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2560  เรื่อง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 61/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่  
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
  (2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 35/2552  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552   
  (3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 12/2543  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต ลงวันที่  
18 เมษายน พ.ศ. 2543    

  ข้อ 8   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 


