
 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กจ. 18/2551 
เรื่อง  การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(ฉบับประมวล) 
____________________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 63(5) และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41  
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ 
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกหมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 32/2549  เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   

  ข้อ 36   เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นประการอ่ืน ให้นำบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับ 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์มาใช้กับประกาศนี้ และให้มีบทนิยามเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
  “ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์”  หมายความว่า   บุคคลใด ๆ ซึ่งซื้อหุ้นจากผู้เสนอขาย 
โดยมีข้อผูกพันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะนำหุ้นนั้นไปเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขายดังกล่าว 
อีกทอดหนึ่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน 
ให้ความเห็นชอบ 

 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 22/2562  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 3 ตลุาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 7 ตลุาคม พ.ศ. 2562) 



2 

  ข้อ 4   ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ตามประกาศนี้ 
  ผู้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง 
ใหป้ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ 

  ข้อ 5   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับ 
การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย 

หมวด 1 
หลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น 

   

  ข้อ 6   มิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
พ.ศ. 2535  ในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  หน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผู้ถือหน่วยลงทุน โดยหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องออกโดย
บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
  (2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลักษณะและการเสนอขาย 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่ออกใหม่และเสนอขายพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 (ข)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเสนอขายโดยผู้ถือหลักทรัพย์  
และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้เสนอขายครั้งแรกพร้อมหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
  (3)  หลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่เคยเสนอขาย 
ต่อประชาชนซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  
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 (ก)  ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และผู้ออก
หลักทรัพย์ดังกล่าวมหีน้าที่ต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 
 (ข)  ผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่ได้ทำข้อตกลง 
ไว้กับสำนักงานซ่ึงยินยอมที่จะปฏิบัติดังนี้ 
 1.  จัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 
 2.  รายงานต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 
  (4)7  หุ้นของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่เสนอขาย
โดยบริษัทที่ออกหุ้นนั้นหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว 

หมวด 2 
ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้น 

   

  ข้อ 7   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน
ตามหมวดนี้ ให้อยู่ภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป 
  (2)5  ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ 
ที่จะเสนอขายหรืออยู่ระหว่างเสนอขาย ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะตาม 
ข้อ 8 และข้อ 11(2) (ข)  

  ข้อ 8   การเสนอขายหลักทรัพย์ทีม่ีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน 
  (1)  การเสนอขายที่กระทำโดยการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเสนอราคา 

 
7 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 1/2563  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2559  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  มีการกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ได้รับคัดเลือกให้ซื้อหลักทรัพย์ที่ออก 
โดยบริษัทแต่ละแห่งต้องเป็นบุคคลเพียงหนึ่งรายหรือหนึ่งกลุ่ม และ 
  (3)  ในกรณีท่ีผู้ได้รับเลือกเป็นกลุ่มบุคคล กลุ่มดังกล่าวต้องประกอบด้วยบุคคล 
จำนวนไม่เกินสิบราย  

  ข้อ 9   ให้การเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน 
  (1)  การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกินห้าสิบราย  
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่มีมูลค่ารวมกันไม่เกินยี่สิบล้านบาทภายในรอบระยะเวลา 
สิบสองเดือน  ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นนั้นเป็นเกณฑ์ 
  (3)9  การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสถาบัน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงาน 
  (4)  การเสนอขายหุ้นที่ทั้งผู้ขายและผู้ซ้ือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีออกหุ้นนั้น  
และไม่มีลักษณะเป็นการเสนอขายโดยทั่วไป 
  (5)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตาม 
แผนฟื้นฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ี 
แผนฟืน้ฟูกจิการกำหนดใหเ้จ้าหนี้ต้องรับหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวแทนการรับชำระหนี้ 
  (6)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุน 
ที่โอนสิทธิได้ 
  (7)2  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น 
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น 
  (8)5  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซ้ือไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น 
โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2565  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 10) ลงวันที ่2 มิถุนายน พ.ศ 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2565) 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2554  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที ่23 มีนาคม พ.ศ 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2554) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2559  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 6) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 



5 

  (9)6  การเสนอขายหุ้นโดยเจ้าของหุ้นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของ 
บริษัทจดทะเบียนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามแผน 
การควบรวมกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 9/1  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น 
โดยตรง หรือเสนอขายผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นที่เสนอขายนั้นในที่สุด 
 (ก)  การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 (ข)  การเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวที่ให้เสนอขาย 
ต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ 

  ข้อ 9/16   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน
ตามข้อ 9(9) ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นการเสนอขายหุ้นตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขาย  
โดยราคาเสนอขายหรือหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายต้องสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงมูลค่ายุติธรรม
ของหุ้นที่เสนอขาย 
  (2)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งเพ่ือการประชุมตาม (1) ต้องมีข้อมูล 
อันเป็นสาระสำคญัเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของการเสนอขาย 
ราคาเสนอขายหรือหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย ขั้นตอนการปรับโครงสรา้งการถือหุ้นและ 
การควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล 
ของราคาเสนอขายหรือหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 
  (3)  ผู้เสนอขายจัดให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นอิสระรับหุ้นที่จะเสนอขายดังกล่าว 
ไปจำหน่ายต่อผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 9(9) (ก) หรือ (ข)  เว้นแต่ 
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีที่แสดงได้ว่ามีมาตรการทดแทนทีจ่ะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า 
ผู้ถือหุ้นจะไดร้บัการประเมินความเหมาะสมก่อนการลงทุนในหุ้นดังกล่าว 
 
 
 

 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2562  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 3 ตลุาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 7 ตลุาคม พ.ศ. 2562) 
6 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 22/2562  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 3 ตลุาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
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  (4)  ผู้เสนอขายแจกจ่ายข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจลงทุนซึ่งไม่น้อยกว่า 
สิบสี่วันก่อนวันเริ่มต้นการจองซื้อ  ทั้งนี้ ผู้เสนอขายต้องไม่โฆษณาการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นการทั่วไป   
เว้นแต่เป็นกรณเีพ่ือประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น 
ดังกล่าว 
  (5)  ผู้เสนอขายต้องให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นภายในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมตามที่กำหนดในข้อมูลที่แจกจ่ายตาม (4) โดยผู้เสนอขายต้องคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื้อที่กำหนดในประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย ์ 
โดยอนุโลม 
  (6)  การเสนอขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม (1) แต่ต้องไม่เกินสามเดือนในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติราคาเสนอขายหุ้น 
ไว้อย่างชัดเจน หรือไม่เกินหนึ่งปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย  
แล้วแต่กรณี 
  (7)  ในกรณีท่ีผู้เสนอขายจัดให้มีผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ผู้เสนอขายต้องจัดให้มีข้อตกลง 
เพ่ือให้ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน (3) (4) (5) และ (6) และรายงานผลการขายตาม 
ข้อ 16 โดยอนโุลม 

  ข้อ 109   ให้การเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
ต่อกรรมการหรือพนักงาน  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทในเครือ ในประเทศไทย 

  ข้อ 11   ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอ่ืนใดที่นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 9  
และข้อ 10 ซ่ึงมลีักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน 

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2565  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 10) ลงวันที ่2 มิถุนายน พ.ศ 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2565) 
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  (1)9  การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายต่อกรรมการ 
หรือพนักงาน 
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆไป ซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีข้อจำกัดการโอน และเสนอขายโดยไม่ขัดกับ 
ข้อจำกัดการโอนดังกล่าว 
 (ข)  การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่มข้ีอจำกัดการโอน และได้มีการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ 
การเสนอขายในครั้งแรก โดยผู้ออกหลักทรัพย์ยังมีการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ทีอ่อกตามความในมาตรา 56 หรอืผู้ออกหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับสำนักงาน 
ตามข้อ 6(3) (ข) ในหมวด 1 โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี 
  (3)1  ยกเลิก  
  (4)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเมื่อนับรวมกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุรุ่นทุกลักษณะที่ออกโดย 
บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว มีจำนวนไม่เกินห้าสิบราย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
  (5)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ 
ต่อผู้ลงทุนซ่ึงมีมูลค่ารวมกันไม่เกินยี่สิบล้านบาท ภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทัง้นี้  
การคำนวณมูลค่ารวมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ถือเอาราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
รวมกับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นรองรับนั้นเป็นเกณฑ์ 
  (5/1)8  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ 
ของบริษัทตามแผนฟ้ืนฟูกิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  ทั้งนี้ เฉพาะกรณี 
ที่แผนฟ้ืนฟูกิจการกำหนดให้เจ้าหนี้ต้องรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวแทนการรับชำระหนี้ 
  (6)4  การเสนอขายหุ้นเพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เป็นหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งได้เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2565  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 10) ลงวันที ่2 มิถุนายน พ.ศ 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2565) 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2553  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 2) 
ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ 2553) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2564  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2556  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
(ฉบับที ่5) ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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 (ข)  ผู้ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 (ค)  หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวออกโดยบริษัทจดทะเบียนหรือ 
บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเกิดจาก 
การเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกดั 
  (7)8  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้  
        (ก)  เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งได้เสนอขายในลักษณะ 
เป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท   
และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท 
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
        (ข)  ผู้ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นอาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท 
        (ค)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวออกโดยบริษัทจดทะเบียน 
หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา 56 ไม่ว่าหน้าที่นั้น 
จะเกิดจากการเสนอขายโดยบริษัทมหาชนจำกัดเองหรือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด 

  ข้อ 12   การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 9  
และข้อ 11 ให้เป็นดังนี้ 
  (1)  การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหุ้นตามข้อ 9(2) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 9(3) และท่ีเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 9(4) 
  (2)  การคำนวณมูลค่าการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามข้อ 11(5)  
ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัตามข้อ 11(1)  
  (3)1  การนับจำนวนผู้ลงทุนในหุ้นตามข้อ 9(1) หรือจำนวนผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ตาม 
ข้อ 11(4) ไม่ให้นับรวมส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 9(3) หรือข้อ 11(1) ตามแต่กรณี 
  การคำนวณมูลค่าการเสนอขายหรือการนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3)  
ไมจ่ำต้องคำนึงว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลากัน 

  ข้อ 13   เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์ หรอืการนับ 
จำนวนผู้ลงทุนตามข้อ 9 และข้อ 11 ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2564  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 7/2553  เรื่อง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤษภาคม พ.ศ 2553) 
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  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทน 
การจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์ ให้นับรวมการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทนการจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นทุกรายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ถือหลักทรัพย์ตามแต่กรณี  ทั้งนี้ ไมว่่าผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือตัวแทน 
จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นเข้าบัญชีของตนเองก่อนหรือไม่ 
  (2)  ในกรณทีี่มีผู้ถือหลักทรัพย์หลายรายร่วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกัน 
ซึ่งออกโดยบริษัทเดียวกัน หรือเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นับรวมการเสนอขายของ 
ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกราย เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย  ทั้งนี้ การรว่มกัน 
เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้รวมถึงพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก)  ผู้ถือหลักทรัพย์แตล่ะรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลาเดียวกนั
หรือใกล้เคียงกัน และ 
 (ข)  ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1.  ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 
   2.3  ผู้ถือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย หรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
   3.  เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละราย 
ในที่สุดไปสู่บุคคลเดียวกัน 
   4.  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายใช้ใบจองซื้อ 
หลักทรัพย์หรือตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้จองซื้อหลักทรัพย์ 
มิได้คำนึงว่าตนได้จองซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหลักทรัพย์รายใด 
  (3)  ในกรณีผู้ลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าหลักทรัพย์ หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีการถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลอ่ืน 
ให้นับจำนวนผู้ลงทุนหรือประเภทผู้ลงทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ที่แท้จริง 

  ข้อ 14   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  
ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นและสมควรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานได้ และผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 
เข้าถือหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายเนื่องจากการปฏิบัติตามนโยบายของทางการเพ่ือช่วยเหลือ 
 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 16/2554  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
(ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
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สถาบันการเงินหรือรักษาความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน หรือในกรณอ่ืีนที่มีลักษณะเดียวกัน  
ให้ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน  
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (1)  เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทนุซึ่งรู้หรือควรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นได้ 
  (2)  มีความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ 
ต่อผู้ลงทุน 

  ข้อ 155   ยกเลิก 

  ข้อ 168   ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน 
ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แสดง 
รายละเอียดดังต่อไปนี้   
  (1)  ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รายงานผลการขาย 
  (2)  วันที่เสนอขายหลักทรัพย์  
  (3)  ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
  (4)  ข้อมูลที่แสดงลักษณะของการเสนอขายที่ได้รับยกเว้นดังต่อไปนี้ 
        (ก)  จำนวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด  รวมทั้งจำนวนและมูลค่า 
ของหลักทรัพย์ที่ขายได้ท้ังหมด     
        (ข)  ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย โดยกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบแสดงสิทธิ  
ให้แสดงราคาและอัตราใช้สิทธิด้วย 
        (ค)  ลักษณะหรือประเภทของผู้ซื้อหลักทรัพย์ โดยกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
ต่อกรรมการหรือพนักงาน ให้แสดงรายชื่อผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ด้วย 
        (ง)  กรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ให้แสดงระยะเวลา 
การเสนอขายหลักทรัพย์ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 
 

 
5 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 7/2559  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ (ฉบับท่ี 6) 
ลงวันที ่26 กันยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 24/2564  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
(ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 



11 

  ข้อ 179   วันปิดการเสนอขายตามข้อ 16 ให้พิจารณาจากวันปิดการเสนอขายในแต่ละครั้ง 
หรือในกรณีท่ีมีการกำหนดช่วงเวลาเสนอขาย ให้พิจารณาจากวันสุดท้ายของช่วงเวลาดังกล่าว  
เป็นวันปิดการเสนอขาย  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (1)  การเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพต่อกรรมการ 
หรือพนักงานตามข้อ 10 ให้วันปิดการเสนอขายหมายความรวมถึงวันดังต่อไปนี้ 
        (ก)  กรณีท่ีกรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
หรือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นรอบ ๆ ให้ถือว่าวันสุดท้ายของระยะเวลา 
ที่กำหนดในแต่ละรอบนั้นเป็นวันปิดการเสนอขาย 
        (ข)  กรณีท่ีกรรมการหรือพนักงานสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพได้ในวันใด ๆ ในรอบปีปฏิทินปีหนึ่งปีปฏิทินใด ให้ถือว่าวันสิ้นปีปฏิทินของแต่ละปีปฏิทินนั้น 
เป็นวันปิดการเสนอขาย 
  (2)  การเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ ให้วันปิดการเสนอขายหมายความถึงวันดังต่อไปนี้ 
        (ก)  วันสิ้นสุดการใช้สิทธติามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ในแต่ละครั้ง 
        (ข)  วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ ในกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
หรอืหุ้นกู้แปลงสภาพที่อาจใช้สิทธิในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ 

  ข้อ 18   การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตาม 
ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ มิให้ใช้กับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
และรา่งหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานไว้แล้วก่อนวันทีป่ระกาศนี้ใช้บังคับ  เว้นแต่ผู้ออกหลักทรัพย์จะได้แสดง 
เจตนาเป็นหนังสือเพ่ือขอถอนหรือยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพนิิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
9 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2565  เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 10) ลงวันที ่2 มิถุนายน พ.ศ 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2565) 


