ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 29/2552
เรื่ อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์เนื่องจากการฟื้ นฟูกิจการ
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หุน้ กู้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพ
(2) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ กู้
(3) “บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เคยเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนโดยต้องยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
(4) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(ก) ธนาคารพาณิชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรื อ
(ข) บริ ษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 ให้บริ ษทั ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้รับการผ่อนผันหรื อยกเว้นดังต่อไปนี้
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(1) ได้รับการผ่อนผันหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่ องเกี่ยวกับรายการสอบบัญชีแบบ
ไม่มีเงื่อนไข หรื อรายการสอบบัญชีที่มีเงื่อนไขซึ่งระบุเป็ นจานวนเงินได้ชดั เจน โดยให้บริ ษทั
สามารถยืน่ รายงานการสอบบัญชีที่มีเงื่อนไขซึ่งไม่สามารถระบุจานวนเงินอย่างชัดเจนได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวต้องเป็ นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์หรื อความไม่แน่นอนที่มิใช่เกิดจาก
ความไม่ร่วมมือหรื อการพยายามปกปิ ดข้อมูลโดยบริ ษทั
(2) ได้รับการยกเว้นมิให้นาหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่ องจานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั ดังกล่าว
ข้อ 3 บริ ษทั ที่จะได้รับการผ่อนผันหรื อยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 2 จะต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จาเป็ นต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบแผนนั้นด้วยแล้ว
(2) บริ ษทั จาเป็ นต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามแผนดาเนินการเพื่อแก้ไข
เหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่จดั ทาขึ้นตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้จดั ส่งแผนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว
(3) บริ ษทั เป็ นสถาบันการเงินซึ่งประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เพื่อเสริ มสร้างฐานะทางการเงิน เช่น เพื่อเพิ่มเงินกองทุน เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบ
กิจการ หรื อเสริ มสร้างสภาพคล่อง เป็ นต้น โดยได้รับความเห็นชอบให้ออกหลักทรัพย์น้ นั จาก
หน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ตามกฎหมายที่กากับดูแล
สถาบันการเงินดังกล่าวกาหนดให้การออกหลักทรัพย์ใดต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถาบันการเงินนั้น
(4) บริ ษทั ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพราะมีเหตุจาเป็ นต้องได้รับ
การช่วยเหลือทางด้านเงินทุนหรื อปรับโครงสร้างบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง
หรื อการชาระคืนหนี้ อย่างมีนยั สาคัญหรื อประสบปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดารงอยู่ของบริ ษทั เช่น มียอดขาดทุนสะสมเป็ น
จานวนมากเมื่อเทียบกับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สู งผิดปกติ
เมื่อเทียบกับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็ นต้น โดยมีที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่บริ ษทั แต่งตั้งได้ตรวจสอบบริ ษทั และแสดงความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ว่าบริ ษทั
มีเหตุจาเป็ นที่จะต้องเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ข้อ 4 ในการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ที่
ได้รับการผ่อนผันหรื อยกเว้นตามประกาศนี้ ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตดังกล่าว
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ได้รับการผ่อนผัน
หรื อยกเว้นหลักเกณฑ์จากสานักงานตามประกาศนี้ จัดส่ งหนังสื อชี้ชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ขอรับหนังสื อชี้ชวนจากบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ การจัดส่ งหนังสื อชี้ชวนหรื อการแจ้งดังกล่าว
ให้บริ ษทั ดาเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนวันปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 6 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2541 เรื่ อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการฟื้ นฟูกิจการ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มี
ประกาศ คาสัง่ และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2541 เรื่ อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการฟื้ นฟูกิจการ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2541 เรื่ อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์เนื่องจากการฟื้ นฟูกิจการ ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541 จึงจาเป็ นต้อง
ออกประกาศนี้

