
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 29/2552 

เร่ือง  การผ่อนผนัหลกัเกณฑใ์นการออกและเสนอขาย 
หลกัทรัพยเ์น่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการ 

_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ 
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หุน้กู ้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
  (2)  “หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ”  หมายความวา่   หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้
  (3)  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเคยเสนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชนโดยตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน 
  (4)  “สถาบนัการเงิน”  หมายความวา่ 
 (ก)  ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  หรือ 
 (ข)  บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

  ขอ้ 2   ใหบ้ริษทัซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 
เสนอขายหลกัทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไดรั้บการผ่อนผนัหรือยกเวน้ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ไดรั้บการผ่อนผนัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองเก่ียวกบัรายการสอบบญัชีแบบ 
ไม่มีเง่ือนไข หรือรายการสอบบญัชีท่ีมีเง่ือนไขซ่ึงระบุเป็นจ านวนเงินไดช้ดัเจน โดยใหบ้ริษทั 
สามารถยืน่รายงานการสอบบญัชีท่ีมีเง่ือนไขซ่ึงไม่สามารถระบุจ านวนเงินอยา่งชดัเจนได ้  
ทั้งน้ี เง่ือนไขดงักล่าวตอ้งเป็นเง่ือนไขท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือความไม่แน่นอนท่ีมิใช่เกิดจาก 
ความไม่ร่วมมือหรือการพยายามปกปิดขอ้มูลโดยบริษทั 
  (2)  ไดรั้บการยกเวน้มิให้น าหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองจ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ มาใชบ้งัคบักบับริษทัดงักล่าว        

  ขอ้ 3   บริษทัท่ีจะไดรั้บการผ่อนผนัหรือยกเวน้หลกัเกณฑ์ตามขอ้ 2 จะตอ้งเป็นไป 
ตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจ าเป็นตอ้งเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบแผนนั้นดว้ยแลว้ 
  (2)  บริษทัจ าเป็นตอ้งเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามแผนด าเนินการเพื่อแกไ้ข
เหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทยวา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดจ้ดัส่งแผนดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ 
  (3)  บริษทัเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงิน เช่น เพื่อเพิ่มเงินกองทุน เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการประกอบ
กิจการ หรือเสริมสร้างสภาพคล่อง เป็นตน้ โดยไดรั้บความเห็นชอบใหอ้อกหลกัทรัพยน์ั้นจาก
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินดงักล่าวแลว้  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีตามกฎหมายท่ีก ากบัดูแล
สถาบนัการเงินดงักล่าวก าหนดใหก้ารออกหลกัทรัพยใ์ดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงินนั้น 
  (4)  บริษทัประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เพราะมีเหตุจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือทางดา้นเงินทุนหรือปรับโครงสร้างบริษทั เน่ืองจากบริษทัประสบปัญหาดา้นสภาพคล่อง
หรือการช าระคืนหน้ีอยา่งมีนยัส าคญัหรือประสบปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด ารงอยู่ของบริษทั เช่น มียอดขาดทุนสะสมเป็น
จ านวนมากเม่ือเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้นหรือมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงผิดปกติ 
เม่ือเทียบกบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั เป็นตน้ โดยมีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีบริษทัแต่งตั้งไดต้รวจสอบบริษทัและแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัวา่บริษทั 
มีเหตุจ าเป็นท่ีจะตอ้งเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  
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  ขอ้ 4   ในการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ของบริษทัท่ี 
ไดรั้บการผ่อนผนัหรือยกเวน้ตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตดงักล่าว
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
หรือยกเวน้หลกัเกณฑจ์ากส านกังานตามประกาศน้ี จดัส่งหนงัสือช้ีชวนให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือแจง้ให้
ผูถื้อหุน้ของบริษทัขอรับหนงัสือช้ีชวนจากบริษทัได ้ ทั้งน้ี การจดัส่งหนงัสือช้ีชวนหรือการแจง้ดงักล่าว
ใหบ้ริษทัด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนวนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น  

ขอ้ 6   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 36/2541  เร่ือง การผ่อนผนัหลกัเกณฑใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์
เน่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการ ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ 
ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 36/2541  เร่ือง การผอ่นผนัหลกัเกณฑใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์
เน่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการ ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 
 



 4 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการผอ่นผนัหลกัเกณฑใ์นการออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 36/2541  เร่ือง การผอ่นผนัหลกัเกณฑ์
ในการออกและเสนอขายหลกัทรัพยเ์น่ืองจากการฟ้ืนฟูกิจการ ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2541  จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกประกาศน้ี 


