
 

 
 

- ร่าง - 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 16/2564 
เร่ือง  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท า 
ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง 
การถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 

และรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
__________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 34/2552  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียน
เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
ส านักงานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 62/2558  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิม 
ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
และรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2559  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิม 
ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
และรายละเอียดขอ้มูลในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 2   ให้ผูข้ออนุญาตท่ีประสงค์จะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาต
และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามแบบและวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
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ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตรายใดมีเหตุจ าเป็นและสมควร หรือมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีท าให้ไม่สามารถจดัส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานตามวรรคหน่ึงได้ ผูข้ออนุญาตอาจขอผ่อนผนั
การไม่ส่งขอ้มูลหรือเอกสารนั้นต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ส านกังานจะพิจารณาผอ่นผนัโดยค านึงถึงความจ าเป็น
ในการส่งขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานในกรณีดงักล่าว หรือมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและทดแทนการส่งขอ้มูล
หรือเอกสารหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนันั้น 

ขอ้ 3   ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 62/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียน 
เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตและรายละเอียดขอ้มูล
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี
มีผลใชบ้งัคบั หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไป
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะได้มีค  าสั่งและหนังสือเวียนท่ีออกหรือวาง
แนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั   

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบับอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 62/2558  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิม 
ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
และรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 31/2559  
เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิม 
ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต 
และรายละเอียดขอ้มูลในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 5   ให้การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 62/2558  เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่พร้อมกบัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ดิมของบริษทัจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นและการจดัการ เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตและรายละเอียดขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศน้ี ซ่ึงผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ด้ยื่นต่อ 
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ส านักงานไวแ้ลว้ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ยงัคงอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศดังกล่าวต่อไป  
เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตจะไดแ้จง้ต่อส านกังานวา่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามประกาศน้ี 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 


	- ร่าง - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 16/2564 เรื่อง  แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง
	การถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

