
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ.  28/2551 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัประมวล) 

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป  

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 14/2551 เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 ขอ้ 3   ในประกาศน้ี และในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีก าหนด 
ตามประกาศน้ี  
 (1)7  ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “บริษทัจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  
“บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั” “บริษทัร่วม” “อ านาจควบคุมกิจการ”  
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้อ านาจควบคุม” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” และ  
“งบการเงินรวม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

(2)  “การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด  
 
 
 
     
7 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2556 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 
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  (3)  “กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง 
เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 
  (4)1  “ส่วนราชการ”  หมายความวา่   หน่วยราชการท่ีเป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
  (5)1  “ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวน 
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  (6)6  “ธุรกิจสถาบนัการเงิน”  หมายความว่า   ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกนัชีวิต และธุรกิจประกนัวินาศภยั ไม่วา่เป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (6/1)9  “ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน”  หมายความว่า   ผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบัญชี
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ 

(7)7  “บุคคลต่างดา้ว”  หมายความวา่ 
(ก)  บุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
(ข)  นิติบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลดงักล่าวท่ี

มีผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(ค)  นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดงัต่อไปน้ีถือหุน้รวมกนั
เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

1.  บุคคลธรรมดาตาม (ก)  
2.  นิติบุคคลตาม (ข)  

 (ง)  นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (ค)  

 (จ)  นิติบุคคลซ่ึงบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจควบคุมกิจการ   
  (8)7  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
     
1  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
7  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 45/2556  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 
9  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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  ขอ้ 4   วิธีการค านวณราคาเสนอขายและการก าหนดราคาตลาดตามท่ีก าหนดไวใ้นบท
นิยามค าวา่ “การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า” ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 59   หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามประกาศน้ีใหใ้ชก้บับุคคลดงัต่อไปน้ี     
(1)  ผูเ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(2)  บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(3)  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใตก้ฎหมายไทย  

 10 วรรคสองของขอ้ 5 ยกเลิกโดยประกาศ ทจ.24/2558 

 ขอ้ 6   บริษทัมหาชนจ ากดัจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามประกาศน้ี  
ก็ต่อเม่ือบริษทัมหาชนจ ากดันั้นไม่มีหุน้ท่ีไดซ้ื้อคืนมาและยงัจ าหน่ายไม่หมด เวน้แต่จะเป็นการน าหุ้นท่ีไดซ้ื้อคืน 
มาเสนอขายพร้อมกบัหุน้ท่ีออกใหม่  โดยจดัสรรการขายหุน้ท่ีซ้ือคืนในล าดบัก่อนการขายหุน้ท่ีออกใหม่  

ขอ้ 7 2   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามค าขออนุญาตได ้ 

(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมาย 
หรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายหุน้อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม หรือ 
(4)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 

ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 7/12   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบั
การเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตได ้

 
2  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2553  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
9  ถกูแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

   (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 11)  

    ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
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(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 7/29   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี
ส านกังานอาจสั่งมิใหก้ารอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามหมวด 2 
มีผลหรืออาจสั่งระงบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในกรณีดงักล่าวได ้
 (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตได ้
 (2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
 (3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 ขอ้ 8 10   ยกเลิกโดยประกาศ ท่ี ทจ. 24/2558 (ฉบบัท่ี 11) 
 

 ขอ้ 8/18   ในการจ าหน่ายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1 ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
มีหนา้ท่ีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุนดว้ย 
 
 
 
     
8   ถกูแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 9) 
   ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 

9  ถกูแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10)    
   ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 11)  
   ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
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หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 

    
ส่วนท่ี 1 

การขอและการอนุญาต 
    

 
  ขอ้ 910   ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีส านกังานประกาศก าหนดโดยมีท่ีปรึกษา 
ทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาต และใหผู้ข้ออนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานเม่ือแบบค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ 
ค าขออนุญาตถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั 
การขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคท่ี์จะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ี
ส านกังานจะเร่ิมพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา 
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและค่าพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 1010   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพื่อใหบ้ริษทัช้ีแจง
ขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าว 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าช้ีแจงตามขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

      
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 11)  
    ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
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ขอ้ 11   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนไดต้่อเม่ือ 
แสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่มีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑ ์
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงหากผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 19 
  (1)  การรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม 

(ก)  มีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12  
และขอ้ 13  

(ข)4  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขดัแยง้ 
กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการ  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะท าให้เช่ือมัน่ได้
ว่า การบริหารจดัการบริษทัจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม   

(ค)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการจะไม่สามารถรักษาสิทธิ 
ของผูถื้อหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

(2)4  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม 
(ก)  คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน  

ท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งดี  และแสดงไดว้า่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้  
(ข)  โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล  

(check and balance) กนัอยา่งเพียงพอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16  
 (ค)  กรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ 
และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
        ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าดว้ย
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตอ้งไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่กรรมการของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าว 
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 
 (ง)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูมี้อ  านาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะ 
ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

(3)  การเปิดเผยขอ้มูล 
(ก)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อประชาชนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด  
 
     
4  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

   (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
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(ข)  งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17  

(ค)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถ
จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
 (4)2  คุณสมบติัอ่ืน ๆ 
 (ก)  ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
          (ข)11  ไม่มีลกัษณะตามขอ้ 17/1  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในขอ้ 17/1(1) (ก) 
 (ค)9  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงอนุมติัการเสนอขายหุ้น 
ในคร้ังน้ี และมตินั้นไดม้าแลว้ไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยื่นค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาต 
เป็นบริษทัจดทะเบียน มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
 1.  วาระการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระท่ีเสนอโดยผูข้ออนุญาต  
  2.  ผูข้ออนุญาตไดใ้หข้อ้มูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม 1.   
ต่อผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัเอกสารการนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีความ 
ครบถว้น ถูกตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

  ขอ้ 12   โครงสร้างการถือหุน้ของผูข้ออนุญาต บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
(2)  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผูข้ออนุญาตถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น  เวน้แต่ 
แสดงไดว้า่การจดัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ท่ีดีท่ีสุดของผูข้ออนุญาตแลว้ 

 ขอ้ 13   โครงสร้างการถือหุน้ระหวา่งผูข้ออนุญาตกบับริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ 
ถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้ต่อหลกัเกณฑต์ามขอ้ 14  เวน้แต่จะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เป็นกรณีตามขอ้ 15 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้ 14 และขอ้ 15  

 
2  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2553  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
9  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
11 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.52/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
   (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 
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 (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุน้ ใหค้  านวณตามจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ 

(2)  ค  าวา่ “บริษทัอ่ืน” ให้หมายความรวมถึงหา้งหุน้ส่วนจ ากดัดว้ย 

ขอ้ 14   ผูข้ออนุญาตและบริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้ต่อ
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ  
       (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอ่ืน  ในกรณีท่ีบริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้น 

ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
       (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ   

ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาต 
       (ค)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบในบริษทัอ่ืนตั้งแต่ 

สองบริษทัขึ้นไป  ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนเหล่านั้นถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 
(2)  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
       (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละสิบ  ในกรณีท่ี 

บริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
       (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้  

แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ  ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละสิบ 
(3)  กรณีการถือหุน้ไม่เกินกว่าร้อยละยีสิ่บหา้ 
       (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้  ในกรณีท่ี

บริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตไม่เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้  
       (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนไม่เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้  

ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง  
(1)  การพิจารณาการถือหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือของบริษทัอ่ืน ใหน้บัการถือหุ้น 

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลดงัต่อไปน้ี รวมเป็นการถือหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือของบริษทัอ่ืน 
ตามแต่กรณีดว้ย 

       (ก)  การถือหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี  ท่ีมีการถือหุน้ 
โดยทางออ้มผา่นนิติบุคคลอ่ืนทุกทอดตลอดสายเท่าท่ีการถือหุน้ในแต่ละทอดยงัคงเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของนิติบุคคลอ่ืนนั้น  

       (ข)  ผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือผูถื้อหุน้ของบุคคลตาม (ก) ท่ีเป็นสายของ 
ผูข้ออนุญาต ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของของผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
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       (ค)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนหรือผูถื้อหุ้นของบุคคลตาม (ก) ท่ีเป็นสายของบริษทัอ่ืน  

ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนหรือบุคคลตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของบริษทัอ่ืน 
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น 

       (ง)  การถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหุ้นตาม (ข) หรือ (ค)  
(2)  ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดการนบัรวมการถือหุน้ของบุคคลท่ีมีลกัษณะ

เป็นการถือหุน้ไขวโ้ดยทางออ้มซ่ึงมีผลต่อความชดัเจนในโครงสร้างการถือหุ้น 

  ขอ้ 15  ผูข้ออนุญาตอาจไดรั้บการผอ่นผนัใหถื้อหุ้นไขวไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
กบับริษทัอ่ืนโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัตามขอ้ 14 ได ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคลท่ีมีสายสัมพนัธ์ ถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือ
บริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี  รวมกนัในสัดส่วนท่ีมากกวา่การถือหุน้ตามขอ้ 14 ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอ่ืน 
แลว้แต่กรณี  ซ่ึงสามารถถ่วงดุลการใชอ้ านาจควบคุมในผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณีได้ 
   (2)  การถือหุน้ไขวมี้เหตุจ าเป็นและสมควร และไม่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “บุคคลท่ีมีสายสัมพนัธ์”  
ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยอนุโลม 

ขอ้ 161 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ 
ผูข้ออนุญาตแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน   
 (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
ผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต   
ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
  (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้ 
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  

 
1 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2)    
   ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
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 (ค)4  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

 (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง 
การใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  
หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น 
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี 
ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั้งแต่ 
ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการ 
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ี 
ท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
  (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็น 
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต  
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  และไม่เป็น 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก 
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 (ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ 
ผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

 
4 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5)    
   ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
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 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ 
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั 
ท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย  

 (ฌ)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบั 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
  ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง  
(ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ 
ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
  ความในวรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)  ในส่วนท่ีก าหนดใหพ้ิจารณาคุณสมบติั 
ของกรรมการอิสระของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบั 
ค าขออนุญาตท่ียืน่ต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 
  ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมี
หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรือ (ฉ)  
ใหผู้ข้ออนุญาตไดรั้บการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณา 
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย 
  (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
  (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตั้ง 
บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (จ) และ (ฉ) ค าวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่  
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยสามคน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตให้เป็น 
กรรมการตรวจสอบ  
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  (ข)  เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตาม (2) และตอ้ง 
  1.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการ 
ด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ 

2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                                    

 (ค)  มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะ 
กรรมการตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

(4)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทน
คณะกรรมการในเร่ืองใด  การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน และมีการระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ขอ้ 17 9   งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกตามความในมาตรา 56  

(2)  ผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่น 
บญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

(3)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
                               (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ  
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
        ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัยอ่ยดงักล่าว 
สามารถจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ผูข้ออนุญาตเพื่อให้ผูข้ออนุญาตสามารถจดัท า
งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1) 
     
9 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10)  
  ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 

  ขอ้ 17/111   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในขอ้ 17/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ผูข้ออนุญาต
ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั   
        (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
เน่ืองจากมีเหตุที่มีนัยส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจัดการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์                 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอ่ืน                    
โดยไม่สมควร 
 2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 
 (ค)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  
หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริง 
ในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั  
 (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุ 
สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผลอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
 (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ผูข้ออนุญาตเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจาก 
การด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง   
ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
 (3)  อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 
ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมี      
ลกัษณะดงักล่าวนั้น 
        
11  เพ่ิมขอ้ 17/1 โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.52/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 

  ขอ้ 17/2 11   มิใหน้ าความในขอ้ 17/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
ซ่ึงไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให้ 
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 17/1(1) หรือ (2) แลว้ 

  ขอ้ 189   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตามขอ้ 11 เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจ 
โดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลกั ไม่วา่จะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผา่นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/1 ไม่วา่บริษทัเดียวหรือหลายบริษทั 
  (2)  ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1 ทุกบริษทัรวมกนั เม่ือเปรียบเทียบ 
กบัขนาดของผูข้ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้  ทั้งน้ี เฉพาะขนาดของบริษทัยอ่ยตาม 
ขอ้ 18/1(1) หรือของบริษทัตามขอ้ 18/1(2) มีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของผูข้ออนุญาต 
         (3)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบัการประกอบธุรกิจ
บริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่มีการลงทุนในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1   
โดยขนาดของบริษทัอ่ืนดงักล่าวทุกบริษทัรวมกนัมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของผูข้ออนุญาต  
  (4)  มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจดัการและ 
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของผูข้ออนุญาต  
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของผูข้ออนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/2   
  (5)  บริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั 
ผูข้ออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11 โดยอนุโลม ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการ 
ตามขอ้ 11(2) (ข) และงบการเงินตามขอ้ 17 วรรคหน่ึง 
    
9  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 10)  
    ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
11   เพ่ิมขอ้ 17/2 โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.52/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 12)  
     ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 สิงหาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 

 (6)  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) เป็นบริษทัต่างประเทศ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย  

(ก)  กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
(ข)  งบการเงินของบริษทัดงักล่าวตอ้งผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน  

แลว้แต่กรณี โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต เวน้แต่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถ 

ท าการสอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น 
 2.  ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ินซ่ึงสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกบั 

ส านกังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต โดยส านกังานสอบบญัชีทั้งสองแห่งนั้น 
เป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ของเครือข่ายดงักล่าว 
    ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชี 
ท่ีลงลายมือช่ือตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 17(2) 
          (ค)  แสดงไดว้า่กฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น 
มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญัเทียบเคียงได้ 
กบักฎหมายท่ีก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย หรือแสดงไดว้า่มีกลไกท่ีจะท าให้ 
การบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญัดงักล่าวเทียบเท่ากบักฎหมาย 
ท่ีก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย 
  (7)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2)  
เป็นบริษทัต่างประเทศ หากผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต หรือผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่ 
ในจ านวนใด ๆ เป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการผูข้ออนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์น (6) แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย   

(ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยสองคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทยดว้ย โดยอยา่งนอ้ยหน่ึงคนในจ านวนดงักล่าวตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ 16(3) 

(ข)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศ 
ท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจท่ีมีนัยส าคญั จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว 

(ค)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้สัญญาท่ีผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วม
จดัท าค าขออนุญาตใหท้ าหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในวรรคสอง เป็นระยะเวลาติดต่อกนัสามปีนบัจากวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยสัญญาดงักล่าว
ตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเลิกสัญญาในลกัษณะท่ีอาจส่งผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ใชเ้ป็นเหตุในการหลีกเล่ียงการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
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 สัญญาตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินช้ีแจงขอ้มูล 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน และติดตามดูแลและใหค้  าแนะน าแก่ผูข้ออนุญาตในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 1.  การจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และสารสนเทศอ่ืน 
ท่ีส าคญัของผูข้ออนุญาต  
  2.  การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 57 และมาตรา 58 
   3.  การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
ตลอดจนร่วมจดัท ารายงานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
 (ง)  มูลค่าของหุ้นท่ีขออนุญาตเสนอขายยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 

  ความในวรรคหน่ึง (6)(ข) และ (ค) และ (7) มิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีที่ขนาดของ 
บริษทัย่อยตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) ท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศมีสัดส่วนท่ีไม่มี 
นยัส าคญัเมื่อเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต   
   การพิจารณาขนาดของผูข้ออนุญาตและขนาดของบริษทัตามวรรคหน่ึง (2) และ (3)  
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานก าหนด  

  ขอ้ 18/16   บริษทัท่ีจะถือวา่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (1)  
ของผูข้ออนุญาตซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company) 
ตามขอ้ 18 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัยอ่ยของผูข้ออนุญาต 
  (2)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วน  
ท่ีจะเป็นบริษทัย่อยตาม (1) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ  
โดยผูข้ออนุญาตถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  
และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทันั้น  

 
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 



- 17 - 

1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 

  (3)  เป็นบริษทัร่วม ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
        (ก)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  
        (ข)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัของบริษทันั้นไดไ้ม่แตกต่างจากการเป็นผูถื้อหุ้น 
ในสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
        (ค)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าจะเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว  
เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตในคร้ังน้ี 

  ขอ้ 18/2 6    ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) 
อยา่งนอ้ยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษทัย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมติ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูข้ออนุญาต  
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร  
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตาม (1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 

(ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย  
ในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตก่อน  

(ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปฏิบติัให้เป็นไปตามหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(3)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลท่ี
เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บ 
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตก่อนการท ารายการดงักล่าว  ทั้งน้ี 
ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนั
กบัท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาต 
      
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
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  ขอ้ 18/36    ให้น าหลกัเกณฑต์ามขอ้ 18/2(1) และ (2) มาใชบ้งัคบักบับริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1(2) และ (3) ดว้ย โดยอนุโลม 

 ขอ้ 19   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน  ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูข้ออนุญาตไม่อยูร่ะหวา่งการคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยู่ระหวา่งการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยู่ระหวา่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
เก่ียวกบัการรายงานต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199  
ประกอบมาตรา 57 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังาน 
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11  เวน้แต่จะไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน  

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตและบริษทัอ่ืนมีการถือหุน้ไขวท่ี้ไม่เป็นไปตามขอ้ 13 ผูข้ออนุญาต 
อาจไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ไดต้่อเม่ือผูข้ออนุญาตผกูพนัท่ีจะด าเนินการแกไ้ขโครงสร้าง 
การถือหุน้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
  (3)4  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554 

(4)1  ผูข้ออนุญาตท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานตั้งแต่วนัท่ีมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16(1) (2) (3)  
และ (4) โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี   
 (ก)6  (ถูกยกเลิกโดยประกาศ ทจ. 33/2555) 

 (ข)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของกรรมการอิสระซ่ึงตอ้งไม่เคยเป็นบุคคล 
ตามขอ้ 16(2) ในระยะสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1.  กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระรายใหม่ ซ่ึงไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ในวาระเดิม หากเป็นการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2554  

 
1  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มีนาคม 2552 
4  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
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เป็นตน้ไป กรรมการอิสระรายดงักล่าว ตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลตามขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)  
ในระยะเวลาสองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งดว้ย เวน้แต่กรณีดงักล่าวจะเป็นรายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16(2) วรรคส่ี 
 2.  กรณีท่ีกรรมการอิสระไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง  
หากเป็นการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  
กรรมการอิสระรายดงักล่าว ตอ้งไม่เคยเป็นบุคคลตามขอ้ 16(2) วรรคหน่ึง (ง) (จ) และ (ฉ) ในวาระเดิมก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบนัดว้ย  เวน้แต่กรณีดงักล่าวจะเป็นรายการท่ีเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16(2) วรรคส่ี 

 (ค)  ไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16(2) (3) และ (4) 
 (5)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement)  
และเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ีดว้ย  

       (ก)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนั 
ก่อนวนัประชุม 

       (ข)  หนงัสือนดัประชุมตาม (ก) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจ 
ของผูถื้อหุ้น และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                                         1.  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
                                         2.  รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้ท่ีออกในเร่ือง จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย และ 
ราคาเสนอขายซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 
                                         3.  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการค านวณ  
                                         4.  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (fixed price) ตอ้งระบุกลุ่มบุคคล 
ท่ีคาดวา่จะเสนอขาย  
                                         5.  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการเสนอขายหุ้นท่ีขออนุมติัออกในคร้ังน้ี  
โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution)  
                                         6.  สิทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตาม (ง) 
                                         7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บเปรียบเทียบกบั 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกบัราคาตลาดท่ีบริษทัตอ้งสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผล 
ของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว   
                                          8.  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
     
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
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        (ค)  จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีการแสดง 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงราย ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิ 
ออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้ และในกรณีท่ีกรรมการอิสระ
ดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระ
ดงักล่าวดว้ย 

       (ง)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้น 
การเสนอขายหุ้นนั้น 
                                  ความใน (5) ไม่ใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีต่อไปน้ี   
 (ก)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ 

(ข)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

  (6)6 ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 
ในบริษทัอ่ืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง ผูข้ออนุญาต 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก)  มีการประกอบธุรกิจหลกัผา่นบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) หรือผา่นบริษทั 
ตามขอ้ 18/1(2)  

 (ข)  มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 18/2  
หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 18/3 แลว้แต่กรณี  
           (ค)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตไม่เป็นการลงทุนในบริษทัอ่ืนในลกัษณะ 
เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต การบริหารงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตต่อสาธารณชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจาก  
การลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบัการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่เป็นการลงทุน  
ในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1 โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 20 หรือ 
เป็นการลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 20 ก่อนวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2555 และตั้งแต่วนัดงักล่าว 
ผูข้ออนุญาตไม่มีการลงทุนเพิ่มในบริษทัอ่ืนอีก  
      
6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
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(ง)9  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) จดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีขนาดของบริษทัดงักล่าว  
มีสัดส่วนท่ีไม่มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์น 2. และ 3. 

   1.  กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
      2.  แสดงไดว้า่บริษทัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18(6)(ข) และ (ค) 
      3.  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 18(7) ตอ้งแสดงไดว้า่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 18(7) (ก) (ข) และ (ง) ดว้ย 

  ขอ้ 206  การลงทุนในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1  
ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 19(6) (ค) ตอ้งเป็นการลงทุนท่ีเม่ือค านวณขนาดของบริษทัอ่ืนดงักล่าว  
ทุกบริษทัรวมกนัแลว้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี การพิจารณา 
สัดส่วนการลงทุนดงักล่าวมิใหน้บัรวมสัดส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 18/1(1) ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน มิให้นบัรวม 
การลงทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
(portfolio investment)   
  (ข)  การลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ประสงคจ์ะลงทุนในบริษทัดงักล่าว 
เป็นเวลามากกว่าหน่ึงปี  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีบริษทัอ่ืนนั้นเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบั 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1 
  (ค)  การลงทุนในบริษทัอ่ืนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยต์ามสัดส่วนการถือหุน้  
(right offering)  
  (ง)  สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัอ่ืนของผูข้ออนุญาต  
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 18/1 
 
      

6  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
9  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
 (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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ส่วนท่ี 2 

เง่ือนไขการอนุญาต 
    

 ขอ้ 21   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในส่วนน้ี 

  ขอ้ 22 2   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านักงานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นว่า
ขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เปล่ียนแปลงไป   
ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต  ส านกังาน 
อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นนั้น  และหากผูไ้ดรั้บอนุญาตยงัมิไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้
ส าหรับหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตนั้น  ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) 4  สั่งให้ผูไ้ดรั้บอนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาตช้ีแจงหรือ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และระงบัการอนุญาตให้ออกหุ้นหรือให้ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตระงบัการเสนอขายหุ้นไวก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และหากผูไ้ด้รับอนุญาต 
หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูไ้ด้รับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขาย 
หรือยงัมิไดมี้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ 
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้นั้น   

 
2  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2553  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
4  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
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 ขอ้ 23   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีจะน าหุ้นของบริษทัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตอ้งไม่ก าหนดราคาหุน้ในบางส่วนท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป สูงกวา่ราคาหุน้ในส่วนท่ีแบ่งสรร 
ไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนด ไม่ว่าการเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนดดงักล่าว 
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกนักบัการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปหรือในช่วงเกา้สิบวนัก่อนการเสนอขายต่อ 
ประชาชนทัว่ไป  เวน้แต่การเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนดดงักล่าวเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเสนอขายต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามท่ีไดรั้บ 
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(ข)  การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี 

(ค)  เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
        (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเขา้ข่ายดงัต่อไปน้ี ตอ้งจดัใหมี้ค าเตือนในแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละในหนงัสือช้ีชวน ท่ีสามารถท าใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
และเขา้ใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุน้ดงักล่าวเม่ือเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  (ก)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีวตัถุประสงคจ์ะน าหุน้ท่ีเสนอขายเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพื่อซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และ 

          (ข)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใดในราคาท่ีต ่ากวา่ 
ราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึ้นในระหวา่งหกเดือนก่อนการเสนอขาย 
ในคร้ังน้ีและหุน้ท่ีเสนอขายในระหวา่งหกเดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ 
ทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

(3) 9   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัใหมี้การโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัหุน้โดยวิธีการอ่ืนนอกจาก 
การแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
   (ข)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูล 
ท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน 
 
 
      
9 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
  (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
หรือหลายอยา่ง ดงัน้ี 
  (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
   (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
   (ค)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
   (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ส านกังานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและ 
ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าว 
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลา  
และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตตามขอ้ 11 ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี 
นยัส าคญัดว้ย (ถา้มี)  ในกรณีน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร  
แต่ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตคร้ังแรก 

(5)  นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่จนถึงวนัก่อน 
การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ส าหรับการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตในคร้ังนั้น ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งไม่ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูท่ี้จะลงทุนในหุ้นท่ี 
ออกใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าว  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(6) 4  ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ผูกพนัท่ีให้ไวใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน รวมทั้งด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม 
ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเป็นอยา่งอ่ืน 

 
4  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2554  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 
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 9 มติท่ีประชุมตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
           (ก)  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัโดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
ผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
            (ข)  ไม่มีผูถื้อหุ้นรวมตวักนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้นั้น 

(7) 9  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตประสงคจ์ะไดรั้บ 
หรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน และตามประกาศน้ี ผูไ้ดรั้บ 
อนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาท่ี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีหนา้ท่ีตามประกาศดงักล่าวดว้ย 

 (8) 9  ภายในระยะเวลาสามปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
ในบริษทัอ่ืน (holding company) ซ่ึงมีลกัษณะตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (7) ตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

(ก)  ด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาซ่ึงจดัท าขึ้นระหว่างผูไ้ดรั้บอนุญาตกบั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (7)(ค)  

(ข)  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้ 
ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (7)(ค) แทนท่ีปรึกษาทางการเงินรายเดิม 
โดยไม่ชกัชา้  

ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงไม่วา่ทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร   

6 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  
ในบริษทัอ่ืน (holding company) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีกลไกการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัย่อยตามขอ้ 18/1(1)  
หรือบริษทัตามขอ้ 18/1(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (5) และ (6) โดยอนุโลมดว้ย 
 
 
 
     
6 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 33/2555  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2555 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 

9  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่   
   (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

    

ส่วนท่ี 1 
การอนุญาต 

    
 

 ขอ้ 23/1 12   ความในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของ 
บริษทัจดทะเบียน โดยกรณีดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

 ขอ้ 24   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั หมายถึง การเสนอขายท่ีมี 
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 
หา้สิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 

(2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายในรอบ 
ระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุ้นดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้นเป็นเกณฑ ์

 (3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
 การนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) หรือการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2) 
ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนตาม (3)  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนั
หรือต่างเวลากนั 

(4) 3  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ 
ของนิติบุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 25 3  ใหผู้เ้ร่ิมจดัตั้งบริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจาก 
ส านกังานแลว้ ทั้งน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามส่วนท่ี 2 ดว้ย 

ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัเน่ืองจากบริษทัท่ีตอ้งเพิ่มทุน 
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ ใหบ้ริษทัดงักล่าว
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี 
แผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด 

 
3  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2554  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2554  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 เมษายน 2554 
12   ถูกเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 74/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
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  2 การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัในกรณีใดท่ีบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต 
ขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตต่อส านักงาน  หากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถ
แสดงไดว้่าเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7/1  ส านกังานอาจผ่อนผนัให้บริษทั
ดงักล่าวไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี โดยอาจก าหนดเง่ือนไข
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
 

ขอ้ 26   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นหรือ 
มีการลงทุนในลกัษณะท่ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ตามหมวด 1  มิใหถื้อเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 24(3)  

เวน้แต่กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามวรรคสาม ใหก้ารเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นการเสนอขายท่ีมิใหถื้อเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 24(3) 

(1)  กองทุนรวมนั้นมิไดจ้ ากดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะต่อผูล้งทุนสถาบนั  
 (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหก้องทุนรวมเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญาระหวา่ง 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยก์บับริษทัจดัการ โดยบริษทัจดัการดงักล่าวไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจ 
ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายนั้นในระดบัเดียวกบัการบริหารกองทุนรวมทัว่ไป  และ 
 (3)  มีการลงทุนของกองทุนรวมในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  ลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายของบริษทัใดบริษทัหน่ึงในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 

(ข)  ลงทุนในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัใดบริษทัหน่ึงเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ 
มูลค่ารวมของหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวม 
ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ยืน่ค  าขอความเห็นชอบต่อส านกังานพร้อมทั้งค  าช้ีแจงและเอกสารหลกัฐาน และใหส้ านกังานมีอ านาจ 
ใหค้วามเห็นชอบใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยส์ามารถเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อกองทุนรวมในฐานะ 
เป็นผูล้งทุนสถาบนัในคร้ังนั้นได ้
 
 

 
2  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2553  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
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 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี 
 “กองทุนรวม”   หมายความว่า  กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทัจดัการ”   หมายความวา่  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

   
ขอ้ 27 3   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
(1)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทัว่ไป 

และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัหุน้ท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่าย
ไปให้กบับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุน้ดงักล่าวอยูภ่ายในลกัษณะท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้  24(1) (2) (3) หรือ (4) เท่านั้น และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความตาม (2) ในเอกสาร
ดงักล่าวดว้ย 
  (2) 12 ภายในระยะเวลาสองปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ 
ซ่ึงตอ้งไม่มีหุน้หรือหุน้รองรับท่ีสามารถเสนอขายไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้คงคา้งอยู ่  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูถื้อหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ต่อส านกังานเพื่อเสนอขายหุน้ดงักล่าว
ต่อประชาชน หรือด าเนินการใหหุ้น้นั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1 

(3) 12 ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งเสนอขายหุ้นให้แลว้เสร็จภายใน  
หน่ึงปีนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

 
 
 

 
3 ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

   (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

12 ถูกเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 74/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

   (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2558  มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
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(4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะซ่ึงเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามขอ้ 24(1) (2) หรือ (3) ตอ้งจดัให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายท่ีมี 
ขอ้ความแสดงวา่หุน้ท่ีเสนอขายมิใช่หุน้ท่ีออกโดยบริษทัมหาชนจ ากดั ผูล้งทุนจึงอาจไดรั้บสิทธิ 
และความคุม้ครองแตกต่างจากการเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัมหาชนจ ากดั 

(5) 8 หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ให้แก่บริษทัยอ่ย 

ขอ้ 28 12   ยกเลิกโดยประกาศ ทจ.74/2558 
 

ส่วนท่ี 3 
    การยืน่เอกสารพร้อมรายงานผลการขาย 

    

 ขอ้ 29   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ี ยืน่เอกสารหลกัฐานต่อส านกังาน 
พร้อมกบัรายงานผลการขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
หมวด 3 

บทเฉพาะกาล 
    

ขอ้ 30   ในกรณีท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ไวแ้ลว้ ก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  เวน้แต่ผูท่ี้ยื่นค าขออนุญาต 
ดงักล่าวจะแจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังาน แสดงความประสงคจ์ะปฏิบติัตามประกาศน้ี ภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  

 

 

 
     
8  ถูกแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2557 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
   (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 

9  ถกูแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2558 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่       

  (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 
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  ขอ้ 31   ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั แต่ยงัมิไดย้ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เพื่อเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าว หรือยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานแลว้ 
แต่แสดงความประสงคท่ี์จะปฏิบติัตามประกาศน้ี ตอ้งเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรือภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติดงักล่าว แลว้แต่เวลาใด 
จะส้ินสุดลงภายหลงั   

ขอ้ 32   ใหป้ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สจ. 12/2543 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่และวิธีการยืน่ค าขออนุญาต 
ลงวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และแบบแนบทา้ย ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัภายใตป้ระกาศน้ี และประกาศ 
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ขอ้ 33   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่   
ลงวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ไปแลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ภายหลงัการอนุญาต ใหบ้ริษทัดงักล่าวยงัคงอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศดงักล่าว   
เวน้แต่ในกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการถือหุน้ไขว ้ใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการถือหุน้ไขว ้
ตามประกาศน้ีแทน 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551   
 
 
          
  (นายวิจิตร   สุพินิจ)  
    ประธานกรรมการ  
          คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

            

หมายเหต ุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี ไดผ้่อนคลายหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ในราคาต ่าหรือไม่ แต่ยงัคงมีเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตเพื่อเป็นการคุม้ครองผูถื้อหุ้นของบริษทั  
โดยก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและตอ้งขออนุมติัการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว
จากผูถื้อหุน้ของบริษทั จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี  
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สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั ประกาศ 
 ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 15 ธ.ค. 2551 ท่ี ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่   ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

15 ธ.ค. 51 เป็นตน้ไป) 
1 20 ก.พ. 2552 ท่ี ทจ. 4/2552 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี 2) 
แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (4) และ (5) ของขอ้ 3  
2. แกไ้ข ขอ้ 16 และ ขอ้ 19(4)  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 มี.ค. 52 เป็นตน้ไป) 

2 3 ธ.ค. 2553 ท่ี ทจ. 42/2553 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม ขอ้ 7/1 
2. แกไ้ข ขอ้ 7, (ค) และ (ง) ของ 
    ขอ้ 11(2), ขอ้ 11(4), ขอ้ 22  
    และ ขอ้ 25 วรรค 3 
3. ยกเลิก ขอ้ 20 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 54 เป็นตน้ไป) 

3 25 มี.ค. 2554 ท่ี ทจ. 8/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 4) 
 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1),  
  วรรคหน่ึงของขอ้ 5 , 
 วรรคหน่ึงของขอ้ 25  และขอ้ 27 
2. เพ่ิม ขอ้ 24 วรรคหน่ึง (4) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 เม.ย. 54 เป็นตน้ไป) 
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ล าดบั ประกาศ 

ณ วนัท่ี 
ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

4 25 ก.ค. 2554 ท่ี ทจ. 15/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 5) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 11(1)(ข),  ขอ้ 11(2), 
    ขอ้ 16(2)(ค), ขอ้ 17(3)(ค), 
    ขอ้ 22(1) และขอ้ 23(6) 
2. ยกเลิก ขอ้ 19(3) 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ส.ค. 54 เป็นตน้ไป) 

5 29 ธ.ค. 2554 ท่ี ทจ. 32/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 6) 

เพ่ิมวรรคสองของขอ้ 17 ในประกาศ 
 ทจ. 28/2551 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 55 เป็นตน้ไป) 

6 7 ส.ค. 2555 ท่ี ทจ. 33/2555 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 7) 
หมายเหตุ ประกาศฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมว่า  
“ในกรณีท่ีส านักงานไดรั้บค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษทัมหาชน
จ ากดัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) ภายในระยะเวลา
หกเดือนนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากผูท่ี้ย่ืนค าขออนุญาตดงักล่าวแจง้เป็น
หนงัสือพร้อมกบัการย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน แสดงความประสงค์ท่ีจะปฏิบติั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ก่อน
การแกไ้ขโดยประกาศน้ี ให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในประกาศ
ดงักล่าว”   

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (6) ของขอ้ 3 
2. แกไ้ขวรรคสองของขอ้ 17 
3. แกไ้ขขอ้ 18 
4. เพ่ิมขอ้ 18/1 18/2 และ 18/3 
5. ยกเลิก (ก) ของ (4) ของขอ้ 19 
6. เพ่ิม (6) ของขอ้ 19   
7. เพ่ิมขอ้ 20 
8. แกไ้ขวรรคสองของขอ้ 23 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ก.ย. 55 เป็นตน้ไป) 

7 12 พ.ย. 2556 ท่ี ทจ. 45/2556 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 8) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 3(1) 
2. เพ่ิม (7) และ (8) ของขอ้ 3 
3. แกไ้ข ขอ้ 18(6)   

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  
1 ธ.ค. 56 เป็นตน้ไป) 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 
 

ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

8 7 พ.ย. 2557 ท่ี ทจ. 42/2557 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 9) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (8/1) ของขอ้ 8 
2. เพ่ิม (5) ของขอ้ 27 
 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

16 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป) 

9 23 มี.ค. 2558 ท่ี ทจ. 4/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 10) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิม (6/1) ของขอ้ 3 
2. แกไ้ขวรรคหน่ึงของขอ้ 5 
3. เพ่ิมขอ้ 7/2  
4. แกไ้ขขอ้ (ค) ของ (4) ในขอ้ 11 
5. แกไ้ขขอ้ 17 
6. แกไ้ขขอ้ 18 
7. แกไ้ขขอ้ (ง) ของ (6) ในขอ้ 19 
8. แกไ้ข (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 23 
9. เพ่ิมวรรคสองใน (6) ของวรรคหน่ีงใน 
ขอ้ 23 
10. แกไ้ข (7) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 23 
11. เพ่ิม (8) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 23 
12. แกไ้ข (3) ของขอ้ 27 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
 1 พ.ค. 58 เป็นตน้ไป) 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบบัประมวล) 
 

 

ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

10 10 ก.ค. 2558 ท่ี ทจ. 24/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 11) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1.ยกเลิกวรรคสองของขอ้ 5 
2.ยกเลิกขอ้ 8 
3.แกไ้ขขอ้ 9 และขอ้ 10 
4. แกไ้ข (4) ของขอ้ 23 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
 20 ก.ค.58 เป็นตน้ไป) 

11 13 ก.ค.2558 ท่ี ทจ.52/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 12) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1.แกไ้ขขอ้ (ข) ของ (4) ในขอ้ 11 
2.เพ่ิมขอ้ 17/1 และขอ้ 17/12 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
 16 ส.ค.58 เป็นตน้ไป) 

12 28 ต.ค.2558 ท่ี ทจ.74/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 13) 

แกไ้ขประกาศ ทจ. 28/2551 ดงัน้ี 
1. เพ่ิมขอ้ 23/1 
2. แกไ้ข (2) และ (3) ของขอ้ 27 
3. ยกเลิกขอ้ 28 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
 1 ธ.ค.58 เป็นตน้ไป) 
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