
 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ.  28/2551 

เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับประมวล) 

    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป  

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2551 เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 ข้อ 3   ในประกาศนี้ และในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ก าหนด 
ตามประกาศนี้  
 (1)7  ค าว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  
“บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “อ านาจควบคุมกิจการ”  
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอ านาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ  
“งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(2)  “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า”  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ โดยก าหนดราคาเสนอขายไว้ต่ ากว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด  
 
 
 
     
7 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2556 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 ธันวาคม 2556 
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  (3)  “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความว่า   กรรมการที่ด ารงต าแหน่ง 
เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 
  (4)1  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า   หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
  (5)1  “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวน 
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  (6)6  “ธุรกิจสถาบันการเงิน”  หมายความว่า   ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่ว่าเป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (6/1)9  “ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่สามารถท าการสอบบัญชี
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ 

(7)7  “บุคคลต่างด้าว”  หมายความว่า 
(ก)  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
(ข)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลดังกล่าวที่

มีผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

(ค)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุ้นรวมกัน
เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

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

 (ง)  นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ (ค)  

 (จ)  นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจควบคุมกิจการ   
  (8)7  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
     
1  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที ่1 มีนาคม 2552 
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
7  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2556  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีผลใช้บังคับวันที ่1 ธันวาคม 2556 
9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที ่1 พฤษภาคม 2558 
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  ข้อ 4   วิธีการค านวณราคาเสนอขายและการก าหนดราคาตลาดตามที่ก าหนดไว้ในบท
นิยามค าว่า “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ข้อ 59   หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามประกาศนี้ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้     
(1)  ผู้เร่ิมจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(2)  บริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(3)  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย  

 10 วรรคสองของข้อ 5 ยกเลิกโดยประกาศ ทจ.24/2558 

 ข้อ 6   บริษัทมหาชนจ ากัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้  
ก็ต่อเมื่อบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่มีหุ้นที่ได้ซื้อคืนมาและยังจ าหน่ายไม่หมด เว้นแต่จะเป็นการน าหุ้นที่ได้ซื้อคืน 
มาเสนอขายพร้อมกับหุ้นที่ออกใหม่  โดยจัดสรรการขายหุ้นที่ซื้อคืนในล าดับก่อนการขายหุ้นที่ออกใหม่  

ข้อ 7 2   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามค าขออนุญาตได้  

(1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมาย 
หรือเน้ือหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้  

(2)  การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม หรือ 
(4)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 

ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ข้อ 7/12   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ส านักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่น าหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับ
การเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้ 
                                                           
2  ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 มกราคม 2554 
9  ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

   (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบับท่ี 11)  

    ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใช้บังคบัวันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
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(1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยส าคัญส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว  
 (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน  

(3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
 การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 ข้อ 7/29   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้
ส านักงานอาจสั่งมิให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดตามหมวด 2 
มีผลหรืออาจสั่งระงับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีดังกล่าวได้ 
 (1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง 
การอนุญาตได้ 
 (2)  ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุน 
 (3)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อ่ืน 
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 ข้อ 8 10   ยกเลิกโดยประกาศ ที่ ทจ. 24/2558 (ฉบับที่ 11) 
 

 ข้อ 8/18   ในการจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1 ผู้ได้รับอนุญาต 
มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุนด้วย 
 
 
 
     
8   ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9) 
   ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2557 มีผลใชบ้ังคับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 

9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที ่10)    
   ลงวันที ่23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บงัคบัวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 11)  
   ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้ังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
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หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 

    
ส่วนที่ 1 

การขอและการอนุญาต 
    

 
  ข้อ 910   ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ส านักงานประกาศก าหนดโดยมีที่ปรึกษา 
ทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดท าค าขออนุญาต และให้ผู้ขออนุญาต
ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านักงานเมื่อแบบค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ 
ค าขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ 
ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อส านักงานก่อนที่
ส านักงานจะเร่ิมพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 
  ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรือสถานที่อ่ืนใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยี่ยมชมกิจการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

  ข้อ 1010   เมื่อส านักงานได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ให้ส านักงานด าเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้บริษัทชี้แจง
ข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องด าเนินการดังกล่าว 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน 
  ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงาน 
ได้รับค าชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 

      
10 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 11)  
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใชบ้ังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
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ข้อ 11   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ต่อเมื่อ 
แสดงให้ส านักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้  ซึ่งหากผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19 
  (1)  การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

(ก)  มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12  
และข้อ 13  

(ข)4  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนที่อาจขัดแย้ง 
กับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้เชื่อมั่นได้
ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม   

(ค)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

(2)4  บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 
(ก)  คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน  

ที่มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี  และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้   
(ข)  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล  

(check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16  
 (ค)  กรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
        ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว 
มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 
 (ง)  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีอ านาจควบคุมมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ 
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 

(3)  การเปิดเผยข้อมูล 
(ก)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 

ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือมีข้อความที่อาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด  
 
     
4  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

   (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
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(ข)  งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17  

(ค)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะท าให้สามารถ
จัดท าและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ 
 (4)2  คุณสมบัติอ่ืน ๆ 
 (ก)  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
          (ข)11  ไม่มีลักษณะตามข้อ 17/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในข้อ 17/1(1) (ก) 
 (ค)9  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้น 
ในคร้ังนี้ และมติน้ันได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นค าขออนุญาต  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต 
เป็นบริษัทจดทะเบียน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ 
 1.  วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ขออนุญาต  
  2.  ผู้ขออนุญาตได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม 1.   
ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับเอกสารการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีความ 
ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

  ข้อ 12   โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขออนุญาต บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  สามารถสะท้อนอ านาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน 
(2)  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

เกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น  เว้นแต่ 
แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว 

 ข้อ 13   โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทอื่นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ 
ถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 14  เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นกรณีตามข้อ 15 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 14 และข้อ 15  

                                                           
2  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 มกราคม 2554 
9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที ่1 พฤษภาคม 2558 
11 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.52/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
   (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที ่16 สงิหาคม 2558 
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 (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น ให้ค านวณตามจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น 

(2)  ค าว่า “บริษัทอื่น” ให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนจ ากัดด้วย 

ข้อ 14   ผู้ขออนุญาตและบริษัทอ่ืนต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  
       (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน  ในกรณีที่บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้น 

ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
       (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละห้าสิบ   

ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต 
       (ค)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบในบริษัทอ่ืนตั้งแต่ 

สองบริษัทขึ้นไป  ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นเหล่านั้นถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
(2)  กรณีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
       (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละสิบ  ในกรณีที่ 

บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบหา้ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
       (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  

แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ  ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบ 
(3)  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
       (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  ในกรณีที่

บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  
       (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  

ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  
(1)  การพิจารณาการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอื่น ให้นับการถือหุ้น 

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้ รวมเป็นการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอ่ืน 
ตามแต่กรณีด้วย 

       (ก)  การถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณี  ที่มีการถือหุ้น 
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอ่ืนทุกทอดตลอดสายเท่าที่การถือหุ้นในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
ของนิติบุคคลอ่ืนนั้น  

       (ข)  ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของ 
ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
ของของผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
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       (ค)  ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ่ืนหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของบริษัทอ่ืน  

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของบริษัทอ่ืน 
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น 

       (ง)  การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นตาม (ข) หรือ (ค)  
(2)  ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดการนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะ

เป็นการถือหุ้นไขว้โดยทางอ้อมซึ่งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้น 

  ข้อ 15  ผู้ขออนุญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
กับบริษัทอื่นโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 14 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอ่ืนที่ไม่เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณี  รวมกันในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุ้นตามข้อ 14 ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอ่ืน 
แล้วแต่กรณี  ซึ่งสามารถถ่วงดุลการใช้อ านาจควบคุมในผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณีได้ 
   (2)  การถือหุ้นไขว้มีเหตุจ าเป็นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ค าว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”  
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม 

ข้อ 161 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนุญาต ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ 
ผู้ขออนุญาตแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน   
 (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต   
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
  (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  

                                                           
1 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)    
   ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใชบ้ังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 
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 (ค)4  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

 (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น 
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 
ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ 
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
  (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ 
ผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

                                                           
4 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5)    
   ลงวันที ่25 กรกฎาคม 2554  มีผลใชบ้ังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
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 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย  

 (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 
  ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  
(ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ 
ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
  ความในวรรคหน่ึง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)  ในส่วนที่ก าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติ 
ของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ให้ใช้บังคับกับ 
ค าขออนุญาตที่ยื่นต่อส านักงานต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 
  ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ)  
ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณา 
ตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
  (ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  (ข)  เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
  (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งต้ัง 
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า  
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็น 
กรรมการตรวจสอบ  
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  (ข)  เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตาม (2) และต้อง 
  1.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ 
ด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ 

2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                    

 (ค)  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะ 
กรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์ 
เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

(4)  ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการในเร่ืองใด  การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ของผู้รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน 

 ข้อ 17 9   งบการเงินของผู้ขออนุญาตและงบการเงินรวมประจ างวดปีบัญชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นค าขอ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่น 
ที่ออกตามความในมาตรา 56  

(2)  ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ใน 
บัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

(3)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(ก)  การจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดท างบการเงินนั้น  
                               (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของ  
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
        ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว 
สามารถจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถจัดท า
งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (1) 
     
9 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที ่10)  
  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558  มีผลใช้บงัคบัวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
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  ข้อ 17/111   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ในข้อ 17/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ผู้ขออนุญาต
ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
        (ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเร่ืองที่มีนัยส าคัญ   
        (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยส าคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอ้ือประโยชน์                 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะท าให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอ่ืน                    
โดยไม่สมควร 
 2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 
 (ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่ท าให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน  
หรือท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริง 
ในรายการหรือการด าเนินการที่มีนัยส าคัญ  
 (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจงเหตุ 
สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
 (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ผู้ขออนุญาตเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก 
การด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง   
ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
 (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มี      
ลักษณะดังกล่าวนั้น 
        
11  เพิ่มข้อ 17/1 โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.52/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  มีผลใช้บงัคับวันที่ 16 สิงหาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) 

  ข้อ 17/2 11   มิให้น าความในข้อ 17/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้ 
ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 17/1(1) หรือ (2) แล้ว 

  ข้อ 189   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามข้อ 11 เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจ 
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) และไม่มกีารประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญเป็นของตนเอง  
ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผ่านบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18/1 ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท 
  (2)  ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 18/1 ทุกบริษัทรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบ 
กับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า  ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริษัทย่อยตาม 
ข้อ 18/1(1) หรือของบริษัทตามข้อ 18/1(2) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต 
         (3)  การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของผู้ขออนุญาต 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอ่ืนซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 18/1   
โดยขนาดของบริษัทอ่ืนดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต  
  (4)  มีกลไกการก ากับดูแลที่ท าให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ 
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต  
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18/2   
  (5)  บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11 โดยอนุโลม ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการ 
ตามข้อ 11(2) (ข) และงบการเงินตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง 
    
9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10)  
    ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558  มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
11   เพิ่มข้อ 17/2 โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.52/2558 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที ่12)  
     ลงวันที ่13 กรกฎาคม 2558  มีผลใชบ้ังคับวันที่ 16 สงิหาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) 

 (6)  ในกรณีที่บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) เปน็บริษัทต่างประเทศ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย  

(ก)  กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(ข)  งบการเงินของบริษัทดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน  

แล้วแต่กรณี โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต เว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถ 

ท าการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดต้ังขึ้น 
 2.  ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกัดส านักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกับ 

ส านักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยส านักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้น 
เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ของเครือข่ายดังกล่าว 
    ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชี 
ที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของผู้ขออนุญาตตามข้อ 17(2) 
          (ค)  แสดงได้ว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น 
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่ส าคัญเทียบเคียงได้ 
กับกฎหมายที่ก ากับดูแลบริษัทมหาชนจ ากัดของประเทศไทย หรือแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะท าให้ 
การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเร่ืองที่ส าคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมาย 
ที่ก ากับดูแลบริษัทมหาชนจ ากัดของประเทศไทย 
  (7)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2)  
เป็นบริษัทต่างประเทศ หากผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต หรือผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่า 
ในจ านวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ใน (6) แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย   

(ก)  ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในจ านวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 16(3) 

(ข)  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศ 
ที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยส าคัญ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ส านักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว 

(ค)  แสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วม
จัดท าค าขออนุญาตให้ท าหน้าที่ตามที่ก าหนดในวรรคสอง เป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปีนับจากวันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าว
ต้องไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ใช้เป็นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
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 สัญญาตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อก าหนดให้ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงข้อมูล 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ก าหนดในข้อ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน และติดตามดูแลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการออก 
และเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ดังต่อไปนี ้

 1.  การจัดท าและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และสารสนเทศอื่น 
ที่ส าคัญของผู้ขออนุญาต  
  2.  การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 57 และมาตรา 58 
   3.  การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนร่วมจัดท ารายงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 (ง)  มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ 

  ความในวรรคหนึ่ง (6)(ข) และ (ค) และ (7) มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่ขนาดของ 
บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) ที่เป็นบริษัทต่างประเทศมีสัดส่วนที่ไม่มี 
นัยส าคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต   
   การพิจารณาขนาดของผู้ขออนุญาตและขนาดของบริษัทตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานก าหนด  

  ข้อ 18/16   บริษัทที่จะถือว่าเปน็บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1)  
ของผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) 
ตามข้อ 18 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทย่อยของผู้ขออนุญาต 
  (2)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วน  
ที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เน่ืองจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ  
โดยผู้ขออนุญาตถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  
และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทนั้น  

                                                           
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
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  (3)  เป็นบริษัทร่วม ที่มีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังต่อไปนี้  
        (ก)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  
        (ข)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีนัยส าคัญของบริษัทนั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้น  
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
        (ค)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  
เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ซึ่งได้รับอนุญาตในคร้ังนี้ 

  ข้อ 18/2 6    ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) 
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้  
  (1)  มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต  
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร  
ที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง 

(ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย  
ในเร่ืองส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน  

(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

(3)  มีกลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับ 
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการท ารายการดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาการท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกับการท ารายการในลักษณะและขนาดเดียวกัน
กับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต 
      
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
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  ข้อ 18/36    ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ 18/2(1) และ (2) มาใช้บังคับกับบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักตามข้อ 18/1(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม 

 ข้อ 19   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ขออนุญาตไม่อยู่ระหว่างการค้างการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการรายงานต่อส านักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199  
ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของส านักงาน 
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 11  เว้นแต่จะได้รับ 
การผ่อนผันจากส านักงาน  

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตและบริษัทอ่ืนมีการถือหุ้นไขว้ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 13 ผู้ขออนุญาต 
อาจได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตผูกพันที่จะด าเนินการแก้ไขโครงสร้าง 
การถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
  (3)4  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554 

(4)1  ผู้ขออนุญาตที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานตั้งแต่วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16(1) (2) (3)  
และ (4) โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้   
 (ก)6  (ถูกยกเลิกโดยประกาศ ทจ. 33/2555) 

 (ข)  ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งต้องไม่เคยเป็นบุคคล 
ตามข้อ 16(2) ในระยะสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1.  กรณีที่เป็นกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
ในวาระเดิม หากเป็นการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554  
                                                           
1  ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 
4  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
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เป็นต้นไป กรรมการอิสระรายดังกล่าว ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)  
ในระยะเวลาสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งด้วย เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16(2) วรรคสี่ 
 2.  กรณีที่กรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง  
หากเป็นการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
กรรมการอิสระรายดังกล่าว ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 16(2) วรรคหนึ่ง (ง) (จ) และ (ฉ) ในวาระเดิมก่อน
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจุบันด้วย  เว้นแต่กรณีดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16(2) วรรคสี่ 

 (ค)  ได้รับผ่อนผันจากส านักงานในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16(2) (3) และ (4) 
 (5)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่ก าหนด (placement)  
และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนีด้้วย  

       (ก)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วัน 
ก่อนวันประชุม 

       (ข)  หนังสือนัดประชุมตาม (ก) มีข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ถือหุ้น และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                         1.  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
                                         2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกในเร่ือง จ านวนหุ้นที่เสนอขาย และ 
ราคาเสนอขายซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
                                         3.  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการค านวณ  
                                         4.  ในกรณีที่ก าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (fixed price) ต้องระบุกลุ่มบุคคล 
ที่คาดว่าจะเสนอขาย  
                                         5.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ขออนุมัติออกในคร้ังนี้  
โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)  
                                         6.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ าตาม (ง) 
                                         7.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจ าเป็นในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับ 
ส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผล 
ของราคาตลาดที่ใช้ และการก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว   
                                          8.  ข้อมูลอ่ืนใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
     
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
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        (ค)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดง 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิ 
ออกเสียงดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้  และในกรณีที่กรรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวด้วย 

       (ง)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้าน 
การเสนอขายหุ้นนั้น 
                                  ความใน (5) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้   
 (ก)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทที่ต้องเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว 

(ข)  กรณีอ่ืนใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

  (6)6 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอ่ืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญเป็นของตนเอง ผู้ขออนุญาต 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก)  มีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือผ่านบริษัท 
ตามข้อ 18/1(2)  

 (ข)  มีกลไกการก ากับดูแลบริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) ให้เป็นไปตามข้อ 18/2  
หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) ให้เป็นไปตามข้อ 18/3 แล้วแต่กรณี  
           (ค)  การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่เป็นการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะ 
เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
การด าเนินงานของผู้ขออนุญาต การบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย 
การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตต่อสาธารณชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจาก  
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่เป็นการลงทุน  
ในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 18/1 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 20 หรือ 
เป็นการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามข้อ 20 ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 และตั้งแต่วันดังกล่าว 
ผู้ขออนุญาตไม่มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทอื่นอีก  
      
6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
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(ง)9  ในกรณีที่บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่ขนาดของบริษัทดังกล่าว  
มีสัดส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน 2. และ 3. 

   1.  กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
      2.  แสดงได้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18(6)(ข) และ (ค) 
      3.  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 18(7) ต้องแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18(7) (ก) (ข) และ (ง) ด้วย 

  ข้อ 206  การลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 18/1  
ซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อ 19(6) (ค) ต้องเป็นการลงทุนที่เมื่อค านวณขนาดของบริษัทอ่ืนดังกล่าว  
ทุกบริษัทรวมกันแล้วมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ การพิจารณา 
สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวมิให้นับรวมสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ในกรณีที่บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นับรวม 
การลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทอ่ืนซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
(portfolio investment)   
  (ข)  การลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าประสงค์จะลงทุนในบริษัทดังกล่าว 
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทอ่ืนนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ  
บริษทัที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 18/1 
  (ค)  การลงทุนในบริษัทอ่ืนเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(right offering)  
  (ง)  สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทอ่ืนของผู้ขออนุญาต  
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักตามข้อ 18/1 
 
      

6  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 
9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
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ส่วนที่ 2 

เงื่อนไขการอนุญาต 
    

 ข้อ 21   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนนี้ 

  ข้อ 22 2   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นว่า
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านักงานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เปลี่ยนแปลงไป   
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านักงานก่อนการอนุญาต  ส านักงาน 
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นนั้น  และหากผู้ได้รับอนุญาตยังมิได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว
ส าหรับหุ้นที่ได้รับอนุญาตน้ัน  ให้ส านักงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) 4  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาตชี้แจงหรือ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นหรือให้ผู้ได้รับ
อนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต 
หรือกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส านักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้ 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขาย 
หรือยังมิได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว 
  ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้ส านักงานค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นนั้น   

                                                           
2  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 มกราคม 2554 
4  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที ่1 สิงหาคม 2554 
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 ข้อ 23   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ได้รับอนุญาตที่จะน าหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ต้องไม่ก าหนดราคาหุ้นในบางส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สูงกว่าราคาหุ้นในส่วนที่แบ่งสรร 
ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่ก าหนด ไม่ว่าการเสนอขายต่อบุคคลที่ก าหนดดังกล่าว 
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือในช่วงเก้าสิบวันก่อนการเสนอขายต่อ 
ประชาชนทั่วไป  เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่ก าหนดดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก)  การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่ได้รับ 
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ข)  การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี 

(ค)  เป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
        (2)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีค าเตือนในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือชี้ชวน ที่สามารถท าให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  (ก)  ผู้ได้รับอนุญาตมีวัตถุประสงค์จะน าหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และ 

          (ข)  ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคาที่ต่ ากว่า 
ราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนการเสนอขาย 
ในครั้งนี้และหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้น 
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 

(3) 9   นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 
มีผลใช้บังคับ หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุ้นโดยวิธีการอ่ืนนอกจาก 
การแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือท าให้ส าคัญผิด 
ในสาระส าคัญ 
   (ข)  สาระส าคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูล 
ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส านักงาน 
 
 
      
9 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
  (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558  มีผลใช้บังคับวันที ่1 พฤษภาคม 2558 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึง  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของส านักงานที่จะสั่งให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังนี้ 
  (ก)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
   (ข)  แก้ไขข้อมูลหรือข้อความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
   (ค)  ชี้แจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
หรือไม่ท าให้ส าคัญผิด 
   (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ลงทุน 
ตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าให้ส าคัญผิด 
  (4)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องด าเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ 
ส านักงานแจ้งการอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและ 
ยังประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหนังสือถึงส านักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลา  
และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ 11 ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี 
นัยส าคัญด้วย (ถ้ามี)  ในกรณีนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร  
แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลการอนุญาตคร้ังแรก 

(5)  นับแต่วันที่ส านักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จนถึงวันก่อน 
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว ส าหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตในคร้ังนั้น ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องไม่ด าเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่จะลงทุนในหุ้นที่ 
ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(6) 4  ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ  
ร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น 

                                                           
4  ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที ่1 สิงหาคม 2554 
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 9 มติที่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
           (ก)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
ผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
            (ข)  ไม่มีผู้ถือหุ้นรวมตัวกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นน้ัน 

(7) 9  ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดท าค าขออนุญาตประสงค์จะได้รับ 
หรือตรวจดูข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน และตามประกาศนี้ ผู้ได้รับ 
อนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย 

 (8) 9  ภายในระยะเวลาสามปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
ในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (7) ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

(ก)  ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซึ่งจัดท าขึ้นระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับ 
ที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (7)(ค)  

(ข)  ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที่อยู่ในบัญชีที่ส านักงาน 
ให้ความเห็นชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (7)(ค) แทนที่ปรึกษาทางการเงินรายเดิม 
โดยไม่ชักช้า  

ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร   

6 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น  
ในบริษัทอ่ืน (holding company) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีกลไกการก ากับดูแลให้บริษัทย่อยตามข้อ 18/1(1)  
หรือบริษัทตามข้อ 18/1(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (5) และ (6) โดยอนุโลมด้วย 
 
 
 
     
6 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 กันยายน 2555 

9  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   
   (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที ่1 พฤษภาคม 2558 
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หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

    

ส่วนที่ 1 
การอนุญาต 

    
 

 ข้อ 23/1 12   ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ 
บริษัทจดทะเบียน โดยกรณีดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 ข้อ 24   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด หมายถึง การเสนอขายที่มี 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 
ห้าสิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 

(2)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินยี่สิบล้านบาทภายในรอบ 
ระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งนี้ การค านวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นน้ันเป็นเกณฑ์ 

 (3)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
 การนับจ านวนผู้ลงทุนตาม (1) หรือการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2) 
ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนตาม (3)  ทั้งนี้ ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกัน
หรือต่างเวลากัน 

(4) 3  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น 
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 25 3  ให้ผู้เร่ิมจัดต้ังบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคล 
ตามกฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจาก 
ส านักงานแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามส่วนที่ 2 ด้วย 

ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดเนื่องจากบริษัทที่ต้องเพิ่มทุน 
ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริษัทดังกล่าว
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดเกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
แผนฟื้นฟูกิจการก าหนด 
                                                           
3  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2554  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554  มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 เมษายน 2554 
12   ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 74/2558  เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558  มีผลใช้บังคับวันที ่1 ธันวาคม 2558 
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  2 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดในกรณีใดที่บริษัทที่ได้รับอนุญาต 
ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตต่อส านักงาน  หากบริษัทที่ได้รับอนุญาตสามารถ
แสดงได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7/1  ส านักงานอาจผ่อนผันให้บริษัท
ดังกล่าวไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ โดยอาจก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
 

ข้อ 26   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นหรือ 
มีการลงทุนในลักษณะที่เป็นเคร่ืองมือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ตามหมวด 1  มิให้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 24(3)  

เว้นแต่กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามวรรคสาม ให้การเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นการเสนอขายที่มิให้ถือเป็น 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 24(3) 

(1)  กองทุนรวมนั้นมิได้จ ากัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน  
 (2)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กองทุนรวมเป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาระหว่าง 
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์กับบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการดังกล่าวไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 
ลงทุนในหุ้นที่เสนอขายนั้นในระดับเดียวกับการบริหารกองทุนรวมทั่วไป  และ 
 (3)  มีการลงทุนของกองทุนรวมในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้ 
 (ก)  ลงทุนในหุ้นที่เสนอขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในแต่ละคร้ังมีมูลค่าเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมนั้น หรือ 

(ข)  ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ 
มูลค่ารวมของหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายในแต่ละคร้ัง 
 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวม 
ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ 
กองทุนรวมนั้นเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
ยื่นค าขอความเห็นชอบต่อส านักงานพร้อมทั้งค าชี้แจงและเอกสารหลักฐาน และให้ส านักงานมีอ านาจ 
ให้ความเห็นชอบให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อกองทุนรวมในฐานะ 
เป็นผู้ลงทุนสถาบันในครั้งนั้นได้ 
 
 

                                                           
2  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 มกราคม 2554 
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 เพื่อประโยชน์ตามความในข้อนี้ 
 “กองทุนรวม”   หมายความว่า  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ 
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ 
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 “บริษัทจัดการ”   หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 

ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

   
ข้อ 27 3   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1)  ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป 

และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือก าลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจกจ่าย
ไปให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่
ก าหนดไว้ในข้อ  24(1) (2) (3) หรือ (4) เท่านั้น และผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อความตาม (2) ในเอกสาร
ดังกล่าวด้วย 
  (2) 12 ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว 
ซึ่งต้องไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้วคงค้างอยู่   
ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตยื่นต่อส านักงานเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าว
ต่อประชาชน หรือด าเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามหมวด 1 

(3) 12 ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน  
หนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

 
 
 

                                                           
3 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

   (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 เมษายน 2554 

12 ถูกเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 74/2558  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

   (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558  มีผลใช้บังคับวันที ่1 ธันวาคม 2558 
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(4)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะซึ่งเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากัดตามข้อ 24(1) (2) หรือ (3) ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่มี 
ข้อความแสดงว่าหุ้นที่เสนอขายมิใช่หุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับสิทธิ 
และความคุ้มครองแตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 

(5) 8 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทย่อย 

ข้อ 28 12   ยกเลิกโดยประกาศ ทจ.74/2558 
 

ส่วนที่ 3 
    การยื่นเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย 

    

 ข้อ 29   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ ยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน 
พร้อมกับรายงานผลการขาย  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ส านักงานจัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวด 3 

บทเฉพาะกาล 
    

ข้อ 30   ในกรณีที่ส านักงานได้รับค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้แล้ว ก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่  ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป  เว้นแต่ผู้ที่ยื่นค าขออนุญาต 
ดังกล่าวจะแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงาน แสดงความประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศนี้ ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  

 

 

 
     
8  ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2557 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
   (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มีผลใช้บังคับวันที ่16 พฤศจิกายน 2557 

9  ถกูแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่       

  (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีผลใช้บงัคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
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  ข้อ 31   ให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากัด ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ยังมิได้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
เพื่อเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานแล้ว 
แต่แสดงความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติดังกล่าว แลว้แต่เวลาใด 
จะสิ้นสุดลงภายหลัง   

ข้อ 32   ให้ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 12/2543 เร่ือง แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นค าขออนุญาต 
ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2543 และแบบแนบท้าย ยังคงมีผลใช้บังคับภายใต้ประกาศนี้ และประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ 33   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   
ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ภายหลังการอนุญาต ให้บริษัทดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศดังกล่าว   
เว้นแต่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ 
ตามประกาศนี้แทน 

  ประกาศ   ณ   วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2551   
 
 
          
  (นายวิจิตร   สุพินิจ)  
    ประธานกรรมการ  
          คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

            

หมายเหต ุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่  ทั้งนี้ ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ในราคาต่ าหรือไม่ แต่ยังคงมีเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ถือหุ้นของบริษัท  
โดยก าหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและต้องขออนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
จากผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงจ าเป็นต้องออกประกาศนี้  
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สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดับ ประกาศ 
 ณ วันที่ 

ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ฉบับแม ่ 15 ธ.ค. 2551 ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

15 ธ.ค. 51 เป็นตน้ไป) 
1 20 ก.พ. 2552 ที่ ทจ. 4/2552 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

(ฉบับที่ 2) 
แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่ม (4) และ (5) ของข้อ 3  
2. แก้ไข ข้อ 16 และ ข้อ 19(4)  

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  
1 มี.ค. 52 เป็นตน้ไป) 

2 3 ธ.ค. 2553 ที่ ทจ. 42/2553 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 3) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่ม ข้อ 7/1 
2. แก้ไข ข้อ 7, (ค) และ (ง) ของ 
    ข้อ 11(2), ข้อ 11(4), ข้อ 22  
    และ ข้อ 25 วรรค 3 
3. ยกเลิก ข้อ 20 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 54 เป็นตน้ไป) 

3 25 มี.ค. 2554 ที่ ทจ. 8/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 4) 
 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. แก้ไข ข้อ 3(1),  
  วรรคหนึ่งของข้อ 5 , 
 วรรคหนึ่งของข้อ 25  และข้อ 27 
2. เพิ่ม ข้อ 24 วรรคหนึง่ (4) 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

1 เม.ย. 54 เป็นต้นไป) 
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ล าดับ ประกาศ 

ณ วันที่ 
ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

4 25 ก.ค. 2554 ที่ ทจ. 15/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 5) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. แก้ไข ข้อ 11(1)(ข),  ข้อ 11(2), 
    ข้อ 16(2)(ค), ข้อ 17(3)(ค), 
    ข้อ 22(1) และข้อ 23(6) 
2. ยกเลิก ข้อ 19(3) 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

1 ส.ค. 54 เป็นต้นไป) 

5 29 ธ.ค. 2554 ที่ ทจ. 32/2554 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 6) 

เพิ่มวรรคสองของข้อ 17 ในประกาศ 
 ทจ. 28/2551 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  
1 ม.ค. 55 เป็นตน้ไป) 

6 7 ส.ค. 2555 ที่ ทจ. 33/2555 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 7) 
หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้มีข้อก าหนดเพิ่มเติมว่า  
“ในกรณีท่ีส านักงานได้รับค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษัทมหาชน
จ ากัดท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ภายในระยะเวลา
หกเดือนนับแต่วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากผู้ท่ีย่ืนค าขออนุญาตดังกล่าวแจ้งเป็น
หนังสือพร้อมกับการย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน แสดงความประสงค์ท่ีจะปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ก่อน
การแก้ไขโดยประกาศนี้ ให้การพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ดังกล่าว”   

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่ม (6) ของข้อ 3 
2. แก้ไขวรรคสองของข้อ 17 
3. แก้ไขข้อ 18 
4. เพิ่มข้อ 18/1 18/2 และ 18/3 
5. ยกเลิก (ก) ของ (4) ของข้อ 19 
6. เพิ่ม (6) ของข้อ 19   
7. เพิ่มข้อ 20 
8. แก้ไขวรรคสองของข้อ 23 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  
1 ก.ย. 55 เป็นตน้ไป) 

7 12 พ.ย. 2556 ที่ ทจ. 45/2556 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 8) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. แก้ไข ข้อ 3(1) 
2. เพิ่ม (7) และ (8) ของข้อ 3 
3. แก้ไข ข้อ 18(6)   

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  
1 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป) 
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ล าดับ ประกาศ 
ณ วันที่ 

ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

8 7 พ.ย. 2557 ที่ ทจ. 42/2557 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 9) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่ม (8/1) ของข้อ 8 
2. เพิ่ม (5) ของข้อ 27 
 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต่  

16 ธ.ค. 57 เป็นตน้ไป) 

9 23 มี.ค. 2558 ที่ ทจ. 4/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 10) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่ม (6/1) ของข้อ 3 
2. แก้ไขวรรคหนึ่งของข้อ 5 
3. เพิ่มข้อ 7/2  
4. แก้ไขข้อ (ค) ของ (4) ในข้อ 11 
5. แก้ไขข้อ 17 
6. แก้ไขข้อ 18 
7. แก้ไขข้อ (ง) ของ (6) ในข้อ 19 
8. แก้ไข (3) ของวรรคหนึ่งในข้อ 23 
9. เพิ่มวรรคสองใน (6) ของวรรคหนี่งใน 
ข้อ 23 
10. แก้ไข (7) ของวรรคหนึ่งในขอ้ 23 
11. เพิ่ม (8) ของวรรคหนึ่งในข้อ 23 
12. แก้ไข (3) ของข้อ 27 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต ่
 1 พ.ค. 58 เป็นต้นไป) 
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1 ธ.ค. 58  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล) 
 

 

ล าดับ ประกาศ 
ณ วันที่ 

ประกาศ ช่ือเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

10 10 ก.ค. 2558 ที่ ทจ. 24/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 11) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1.ยกเลิกวรรคสองของข้อ 5 
2.ยกเลิกข้อ 8 
3.แก้ไขข้อ 9 และข้อ 10 
4. แก้ไข (4) ของข้อ 23 

ใช้งาน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต ่
 20 ก.ค.58 เป็นต้นไป) 

11 13 ก.ค.2558 ที่ ทจ.52/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 12) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1.แก้ไขข้อ (ข) ของ (4) ในข้อ 11 
2.เพิ่มข้อ 17/1 และข้อ 17/12 

ใชง้าน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต ่
 16 ส.ค.58 เป็นตน้ไป) 

12 28 ต.ค.2558 ที่ ทจ.74/2558 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับที่ 13) 

แก้ไขประกาศ ทจ. 28/2551 ดังนี ้
1. เพิ่มข้อ 23/1 
2. แก้ไข (2) และ (3) ของข้อ 27 
3. ยกเลิกข้อ 28 

ใชง้าน 
(มีผลใช้บังคบัตั้งแต ่
 1 ธ.ค.58 เป็นต้นไป) 

 


