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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ที่ กจ.  24/2564 

เร่ือง  การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัที่ 9) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 วรรคหน่ึง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 64(3) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ของขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 18/2551  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 7/2556  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556   
 “(5/1)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจา้หน้ี 
ของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณี 
ที่แผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดให้เจา้หน้ีตอ้งรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นดงักล่าวแทนการรับช าระหน้ี” 

 ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (7) ของข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 18/2551  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 7/2556  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2556   
 “(7)  การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่มีลักษณะครบถว้นดังต่อไปน้ี 
          (ก)  เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ซ่ึงไดเ้สนอขายในลกัษณะ
เป็นการทัว่ไปโดยก าหนดเง่ือนไขให้ผูท้ี่จะซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั  
และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น 
ที่ให้เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผูถื้อหุ้นที่จะท าให้บริษทั  
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
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          (ข)  ผูท้ี่จะใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นอาจไม่ใช่ผูถ้ือหุ้น 
ของบริษทั 
          (ค)  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นดังกล่าวออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
หรือบริษทัมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้น 
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษทัมหาชนจ ากัดเองหรือโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากัด” 

  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 16 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 18/2551  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  และให้ใชค้วามตอ่ไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 16   ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามหมวดน้ี รายงานผลการขายหลกัทรัพย ์
ต่อส านกังานตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัปิด 
การเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ช่ือ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผูร้ายงานผลการขาย 
  (2)  วนัที่เสนอขายหลกัทรัพย ์ 
  (3)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
  (4)  ขอ้มูลที่แสดงลกัษณะของการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  จ านวนและมูลค่าหลกัทรัพยท์ี่เสนอขายทั้งหมด  รวมทั้งจ านวนและมูลค่า
ของหลักทรัพยท์ี่ขายไดท้ั้งหมด     
         (ข)  ราคาของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย โดยกรณีที่เป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิ  
ให้แสดงราคาและอตัราใชสิ้ทธิดว้ย 
         (ค)  ลกัษณะหรือประเภทของผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์โดยกรณีที่เป็นการเสนอขาย 
ต่อกรรมการหรือพนกังาน ให้แสดงรายช่ือผูร้ับช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) ดว้ย 
         (ง)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้แสดงระยะเวลา 
การเสนอขายหลักทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
  ขอ้ 17   วนัปิดการเสนอขายตามขอ้ 16 ให้พิจารณาจากวนัปิดการเสนอขายในแต่ละครั้ ง 
หรือในกรณีที่มีการก าหนดช่วงเวลาเสนอขาย ให้พิจารณาจากวนัสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย  เวน้แตใ่นกรณีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการหรือพนักงานตามขอ้ 10 ให้วนัปิด 
การเสนอขายหมายความรวมถึงวนัดงัต่อไปน้ี 
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         (ก)  กรณีที่กรรมการหรือพนักงานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ป็นรอบ ๆ ให้ถือว่าวนัสุดทา้ยของระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบนั้น 
เป็นวนัปิดการเสนอขาย 
         (ข)  กรณีที่กรรมการหรือพนกังานสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยไ์ดใ้นวนัใด ๆ  
ในรอบปีปฏิทินปีหน่ึงปีปฏิทินใด ให้ถือว่าวนัส้ินปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้นเป็นวนัปิดการเสนอขาย 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรพัยร์องรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหว้นัปิด 
การเสนอขายหมายความถึงวนัดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในแต่ละครั้ ง 
         (ข)  วนัสุดทา้ยของทุกเดือนที่มีการใชสิ้ทธิ ในกรณีใบส าคญัแสดงสิทธิที่อาจ 
ใชสิ้ทธิในลกัษณะต่อเน่ืองไดต้ั้งแต่วนัที่ก าหนดให้ใชสิ้ทธิ” 

  ขอ้ 4   ในกรณีที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ไวแ้ลว้ก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนอยู่ภายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 18/2551  เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ซ่ึงใชบ้งัคบัก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี   
เวน้แต่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดแ้จง้ต่อส านกังานว่าประสงคจ์ะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศน้ี 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายพิชิต  อคัราทติย)์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์       


