ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 52/2557
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใหม่
ที่ยงั ไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ภาค 1
บททัว่ ไป
หมวด 1
วัตถุประสงค์ของประกาศ
ข้อ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุน่ ของกระบวนการกากับดูแลการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มให้การระดมทุนและการลงทุนในตราสารใหม่ ๆ
ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจและผูล้ งทุนมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน
หรื อให้บริ การทางการเงินแก่ผอู ้ อกหลักทรัพย์และขยายโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผลู ้ งทุน
โดยยังคงหลักการของการคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาและศักยภาพ
ในการแข่งขันของตลาดทุนไทยให้เพิ่มขึ้น หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกาหนดขึ้นในลักษณะที่มุ่งเน้น
หลักการเป็ นสาคัญ (principle-based regulation) เพื่อให้สามารถรองรับนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย
รู ปแบบได้ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการพัฒนาตราสารของผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึงต้องคานึงถึง
ความเหมาะสมของตราสารที่พฒั นาให้สอดคล้องกับกลุ่มผูล้ งทุนที่เป็ นเป้าหมาย (sophistication match)
และแผนการดาเนินการตามข้อผูกพันในการออกตราสารนั้น
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หมวด 2
ขอบเขตการใช้
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ ึงยังไม่มีขอ้ กาหนด
ไว้เป็ นการเฉพาะในประกาศฉบับอื่น และคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีมติเห็นชอบให้การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งประกาศนี้
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกากับตลาดทุนอาจ
ไม่นาหลักเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ งหรื อหลายข้อตามประกาศนี้ มาใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื ออาจกาหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างให้ตอ้ งปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน และการเสนอขาย เพื่อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) การยืน่ คาขออนุญาต ตามหมวด 1 ของภาค 3
(2) หลักเกณฑ์การอนุญาต ตามหมวด 2 ของภาค 3
(3) เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต ตามหมวด 3 ของภาค 3
(4) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ตามภาค 4
(5) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ตามภาค 5
หมวด 3
บทนิยาม
ข้อ 5 ในประกาศนี้
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั ตามบทนิยามคาว่า “บริ ษทั ” ที่กาหนดไว้ตามมาตรา 4
“บริ ษทั ไทย” หมายความว่า บริ ษทั ตามมาตรา 4 ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และให้หมายความรวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
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“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ตามมาตรา 4 ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
“สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ” หมายความว่า สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ที่สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามบทนิยามของคาดังกล่าว
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยาม
ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูส้ อบบัญชี” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์
“ข้อกาหนดสิ ทธิ” หมายความว่า ข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหลักทรัพย์
และผูถ้ ือหลักทรัพย์
“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอน
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(5) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
(6) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรื อที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน
หรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “งบการเงินรวม” และ “ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
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หมวด 4
ภาษาที่ใช้ในการยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสาร
และงบการเงิน
ข้อ 6 การยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(1) ในกรณี ผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้เป็ นบริ ษทั ไทยแต่ไม่รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ให้ยนื่ ข้อมูลหรื อเอกสารเป็ นภาษาไทย ทั้งนี้ ในกรณี ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนใน
ต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันกับการเสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศไทย ผูม้ ีหน้าที่
ดังกล่าวอาจยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยก็ได้
(2) ในกรณี ผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศหรื อสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ อาจยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารที่จดั ทาเป็ นภาษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาอังกฤษ
(ค) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(3) ในกรณีที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่ยื่นต่อสานักงานแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสารภาษาอื่น
นอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้ผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ดาเนินการดังนี้ดว้ ย
(ก) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง
ตรงตามสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(ข) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ ตอ้ งรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่แปลนั้น
เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ ง และมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใดในครั้งแรก
ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่วา่ จะมีการจัดทาด้วยภาษาอื่นด้วยหรื อไม่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงานในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ข้อ 7 งบการเงินที่เปิ ดเผยในรายงานหรื อเอกสารตามประกาศนี้ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินและงบการเงินรวมประจารอบปี บัญชี รวมทั้งงบการเงินรายไตรมาส
ต้องผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชี และต้องจัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังนี้
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(ก) กรณีผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้เป็ นบริ ษทั ไทย งบการเงินดังกล่าวต้องจัดทา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เว้นแต่ผมู ้ ีหน้าที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
งบการเงินดังกล่าวต้องจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแล
การประกอบธุรกิจโดยตรงของสาขาธนาคารพาณิ ชย์น้ นั กาหนด
(ข) กรณีผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ งบการเงินดังกล่าว
ต้องจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. International Financial Reporting Standards (IFRS)
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแล
การประกอบธุรกิจโดยตรงของบุคคลนั้นกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่ได้จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่างจาก IFRS (Reconcile IFRS) ไว้ดว้ ย
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่สานักงานยอมรับ
(2) รายงานของผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บุคคลดังกล่าว
ภาค 2
อานาจของสานักงาน
ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั เข้าลักษณะ
เป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศนี้
หรื อประกาศอื่น
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
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(3) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 9 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ สานักงานอาจ
ผ่อนผันไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้
มาใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนใน
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 10 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งหากข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
อาจทาให้การพิจารณาของสานักงานเปลี่ยนแปลงไป หรื อในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในประกาศนี้ หรื อตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน สานักงานอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
(2) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ และให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์
ในส่ วนที่ได้เสนอขายหรื อมีผจู ้ องซื้อแล้ว
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ข้อ 11 สานักงานอาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในเอกสารดังต่อไปนี้ได้
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สามารถแสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูล
ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียด
ของข้อมูลดังกล่าวไว้ในเอกสารนั้นหรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
(1) แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในภาค 4
(2) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามที่กาหนดในภาค 5
ข้อ 12 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน สานักงานอาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนินการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
กาหนด
(1) เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนเพิ่มเติม
(2) ชี้แจง หรื อแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูล หรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิม่ เติม
(3) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงานอีกต่อไป
ในการกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนด
ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์เปิ ดเผยการสั่งการ การดาเนิ นการ ข้อสังเกตของสานักงาน หรื อคาชี้แจงของ
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้
ข้อ 13 ในกรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถส่ง
รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาค 5
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อาจมีหนังสื อขอผ่อนผันการส่ งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานก่อนวันครบระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกาหนดระยะเวลาที่จะจัดส่ งรายงานนั้น
ในกรณีที่สานักงานไม่ผ่อนผันให้ตามที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ร้องขอตามวรรคหนึ่ง
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งรับผิดเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 56 นับแต่วนั ครบระยะเวลาที่กาหนด
ในการส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในภาค 5
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ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ สานักงานอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ ให้มีความชัดเจน
เพียงพอที่ผขู ้ ออนุญาตหรื อผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้จะสามารถปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ในแนวเดียวกัน
ทั้งนี้ การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอาจกาหนดตามลักษณะของหลักทรัพย์ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน
หรื อการเสนอขายก็ได้
(2) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้
เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากผูข้ ออนุญาตหรื อ
ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
ในการดาเนินการของสานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นาปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณาดาเนินการด้วย
(1) การส่งเสริ มให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีความรับผิดชอบต่อผูล้ งทุน
(2) ความได้สัดส่ วนระหว่างภาระของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับแห่งประกาศนี้ กับประโยชน์ที่
ผูล้ งทุนโดยรวมจะได้รับ
(3) การส่งเสริ มให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน
(4) การส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
(5) การส่งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมของภาคเอกชน
ข้อ 15 เพื่อให้สานักงานสามารถติดตามการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ ให้สานักงาน
กาหนดให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ จดั ส่ งข้อมูล รายงาน หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อสานักงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หรื อจะสั่งการเป็ นรายกรณี โดยต้องไม่เป็ นภาระต่อบุคคลนั้น
จนเกินสมควร ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สานักงานจะกาหนดให้เป็ นไปตามกรอบดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนและมีผลกระทบต่อบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ผูล้ งทุน หรื อ
ตลาดทุน อย่างมีนยั สาคัญ สานักงานอาจกาหนดให้ดาเนินการภายในวันทาการที่เกิดกรณีดงั กล่าวได้
(2) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) ให้กาหนดระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์
เรื่ อง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
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ภาค 3
การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
หมวด 1
การยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 16 บริ ษทั ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ้ งยืน่ คาขออนุญาต
ต่อสานักงาน พร้อมทั้งแผนดาเนินการก่อนและหลังการออกตราสาร รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ
คาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
แผนดาเนินการก่อนและหลังการออกตราสารตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุขอ้ มูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลสาคัญของตราสารและความเหมาะสมของตราสารกับผูล้ งทุน (Key
Information and Sophistication Match)
(2) แผนการเสนอขายตราสาร (Compliance Plan – Entry Requirements)
(3) แผนการดาเนินการหลังได้รับอนุญาต (Compliance Plan - Ongoing Obligations)
การยืน่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาตด้วย
ข้อ 17 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานในวันยืน่
คาขออนุญาต ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการนั้น
ข้อ 18 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผขู ้ ออนุญาต
มาชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาต
ไม่มาชี้แจงหรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาต
ไม่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ นั อีกต่อไป
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หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูข้ ออนุญาต
ข้อ 19 ผูข้ ออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ ต้องเป็ นบริ ษทั
ที่มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(1) มีความสามารถและความพร้อมในการออกหลักทรัพย์ที่ขออนุญาต ตามที่กาหนด
ในข้อ 20
(2) เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารจัดการตามข้อ 21
(3) เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามข้อ 22
(4) เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 23
(5) ในกรณี ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 24 ด้วย
ข้อ 20 ผูข้ ออนุญาตต้องมีความสามารถและความพร้อมในการออกหลักทรัพย์
ที่ขออนุญาต โดยแสดงต่อสานักงานได้วา่
(1) การออกหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของประเทศที่ผขู ้ ออนุญาตจัดตั้งขึ้น ตลอดจนเอกสารจัดตั้งและข้อบังคับของผูข้ ออนุญาต
(2) มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์
ที่ขออนุญาตให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแผนดาเนิ นการก่อนและหลังการออกตราสารที่ผา่ นการพิจารณา
จากสานักงาน รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเหมาะสม
และในจานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
(3) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูข้ ออนุญาตจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ภายหลังการได้รับ
อนุญาต ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแผนดาเนินการก่อนและหลังการออกตราสาร
หรื อข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน หรื อข้อกาหนดสิ ทธิ
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ข้อ 21 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ การพิจารณาตาม
วรรคหนึ่งให้พิจารณาเฉพาะผูบ้ ริ หารที่ดารงตาแหน่งในสาขาในประเทศไทย
(2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูม้ ีอานาจควบคุมมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
ข้อ 22 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีมาตรการในการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูล้ งทุนกับผูข้ ออนุญาต กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตและการปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ของตราสารอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทาในลักษณะดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรื อ
เป็ นการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน
(2) การกระทาการใด ๆ ของผูข้ ออนุญาต กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อพนักงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ส่วนตนในลักษณะที่เป็ นการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน
อย่างไม่เป็ นธรรม
นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะ
เอื้อประโยชน์แก่ผลู ้ งทุนรายใด ๆ ในหลักทรัพย์ของผูข้ ออนุญาตยิง่ กว่าประโยชน์ของผูล้ งทุนใน
หลักทรัพย์อีกรายหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
ข้อ 23 การเปิ ดเผยข้อมูลของผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจารอบปี บัญชีล่าสุด รวมทั้ง
งบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดในข้อ 7
(2) ไม่อยูร่ ะหว่างค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่งต่อสานักงานหรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 และไม่อยูร่ ะหว่าง
มีประเด็นในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
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(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี
(ข) ถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัง่ ให้ปรับปรุ งแก้ไข
งบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบ
มาตรา 56 หรื อมาตรา 57 แล้วแต่กรณี
(ค) ถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งให้ดาเนินการตาม
มาตรา 58 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ ผูข้ ออนุญาตจะได้รับอนุญาต
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสดงได้วา่ กลไกความคุม้ ครองและการใช้สิทธิของผูล้ งทุนมีความเหมาะสม
และเพียงพอซึ่งสอดคล้องกับลักษณะผูล้ งทุนเป้าหมาย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กลไกตามกฎหมาย
ของประเทศที่ผขู ้ ออนุญาตจัดตั้ง กลไกที่เอื้อให้การบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อกลไกการเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงต่อผูล้ งทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหลักทรัพย์ของกิจการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) แสดงได้วา่ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้โดยชอบ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
(3) ผูข้ ออนุญาตมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่
ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผูข้ ออนุญาตได้ และแสดงได้วา่ บุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยด้วย
ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์
ข้อ 25 หลักทรัพย์ที่ขออนุญาตต้องมีลกั ษณะหรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) แสดงได้วา่ หลักทรัพย์ที่ขออนุญาตได้ผา่ นกระบวนการออกหลักทรัพย์โดยชอบ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาตนั้น เช่น ได้รับมติให้ออกหลักทรัพย์ที่เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาตนั้น แล้วแต่กรณี
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(2) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหลักทรัพย์ที่ขออนุญาต รวมทั้งข้อผูกพันและข้อตกลง
ที่รองรับธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
(3) ไม่มีขอ้ กาหนดในลักษณะที่เป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหลักทรัพย์อย่างไม่เป็ นธรรม
(4) มีคาเรี ยกชื่อหลักทรัพย์เป็ นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงหลักทรัพย์
ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง โดยแสดงถึงปี ที่ครบกาหนดอายุของตราสาร และลักษณะพิเศษของหลักทรัพย์
(ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน และไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิดในลักษณะของหลักทรัพย์น้ นั
(5) แสดงได้วา่ ผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงเพื่อการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของตราสาร ดังนี้
(ก) การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 26
(ข) การดาเนิ นการเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ (credit enhancement) ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ 27
(ค) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 31
ข้อ 26 ในกรณี เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะซับซ้อน (complex
product) ตามที่สานักงานประกาศกาหนด ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ ในกระบวนการพัฒนาหลักทรัพย์
(product development) ดังกล่าว ผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของ
หลักทรัพย์น้ นั อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ข้อ 27 ในกรณี ที่หลักทรัพย์ที่ขออนุญาตเสนอขายนั้นมีการดาเนินการเพื่อเพิ่มระดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit enhancement) ผูข้ ออนุญาตต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนิ นการให้การเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ (credit enhancement) มีผลบังคับได้ตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณี ที่การดาเนินการเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ (credit enhancement) ดังกล่าว
มีการกาหนดเงื่อนไขที่อาจส่ งผลกระทบต่อการชาระหนี้ของตราสาร ผูข้ ออนุญาตต้องจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผูล้ งทุนไว้อย่างชัดเจน
(2) ในกรณีที่เป็ นการให้ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน ผูข้ ออนุญาตต้อง
(ก) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิ ทธิภาพในการแบ่งแยกและเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน เพื่อให้สามารถดารงความเป็ นหลักประกันได้ตลอดอายุตราสาร
(ข) จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมของหลักประกันโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตลอดอายุของตราสาร
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(3) ในกรณี ที่เป็ นการค้ าประกัน ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ ผูค้ ้ าประกันเป็ นนิติบุคคล
ที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามสัญญาค้ าประกันได้
ข้อ 28 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อเป็ นการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่มีขอ้ ตกลงให้ชาระค่าหลักทรัพย์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ขออนุญาตเสนอขายนั้นต้องอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการควบคุม
การทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดเกี่ยวกับความเหมาะสมของตราสาร
กับผูล้ งทุน (Sophistication Match)
ข้อ 29 ให้ผขู ้ ออนุญาตแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและความซับซ้อนของ
ตราสารประกอบกับลักษณะของกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมาย โดยต้องแสดงได้วา่ หลักทรัพย์ที่ขออนุญาต
มีความเหมาะสมกับกลุ่มผูล้ งทุนเป้าหมายเมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของหลักทรัพย์และความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั
ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนเฉพาะกลุ่ม ผูข้ ออนุญาตต้อง
แสดงได้วา่ มีมาตรการที่จะทาให้การซื้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ยนื่ ขออนุญาตไม่วา่ ทอดใด ๆ
จากัดอยูใ่ นกลุ่มผูล้ งทุนตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
หมวด 3
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังได้รับอนุญาต
ข้อ 30 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุ ญาต แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ตลอดจนดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแผนดาเนิ นการก่อน
และหลังการออกตราสาร
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ส่วนที่ 1
เงื่อนไขก่อนการเสนอขาย
ข้อ 31 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต (issue rating)
เว้นแต่แสดงได้วา่ ไม่สามารถจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้อง
จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของผูไ้ ด้รับอนุญาต (issuer rating)
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผูค้ ้ าประกัน (guarantor rating) เฉพาะในกรณีที่เป็ น
การค้ าประกันที่มีผลบังคับให้ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดร่ วมกันกับลูกหนี้ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
ก่อนครบกาหนดอายุของตราสาร
(2) เป็ นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่แสดงต่อสานักงานได้ว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว
ไม่สามารถทาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักทรัพย์น้ นั ได้โดยมีเหตุอนั สมควร และเหตุน้ นั
มิได้เกิดจากผูอ้ อกหลักทรัพย์ สานักงานอาจผ่อนผันให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกระทาโดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่สานักงานกาหนดได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถแสดงได้ว่าข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ได้เป็ นข้อมูล
ที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และโดยปกติแล้วหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(2) กรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน โดยมีเหตุจาเป็ นและสมควร
ข้อ 32 ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมีหนังสื อถึงสานักงาน
เพื่อรับรองว่าได้จดั ให้มีขอ้ กาหนดสิ ทธิที่มีความชัดเจนสอดคล้องกับแผนดาเนิ นการก่อนและหลัง
การออกตราสาร และไม่มีขอ้ กาหนดที่เป็ นการเอาเปรี ยบคู่สัญญาอย่างไม่เป็ นธรรม รวมทั้งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้ ทั้งนี้ ข้อกาหนดสิ ทธิดงั กล่าวได้มีการลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ผูอ้ อกหลักทรัพย์และประทับตราสาคัญของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
ข้อ 33 นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่าย
หนังสื อชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) หยุดการโฆษณาหรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(3) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง หรื อไม่ทาให้
สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจ
หรื อทบทวนการตัดสิ นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง หรื อไม่ทาให้สาคัญผิด
ส่วนที่ 2
การเสนอขายและการจัดสรร
ข้อ 34 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็ จ
ภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าวและยังประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อ
ถึงสานักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย
โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาต
ในส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณี น้ ี ให้สานักงานมีอานาจขยายระยะเวลา
ให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผล
การอนุญาตครั้งแรก ทั้งนี้ ในการพิจารณาผ่อนผัน สานักงานอาจเรี ยกให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งข้อมูล
หรื อเอกสารเพิ่มเติมก็ได้
ข้อ 35 ในการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการแจกสรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet) ซึ่งมีสาระตรงตาม
สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสารที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อแผ่นบันทึก
ข้อมูลไปพร้อมกับการแจกใบจองซื้อหลักทรัพย์ดว้ ย
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(2) จัดให้การชักชวน หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้ อขายหรื อลงทุนในตราสาร
ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับตราสารได้
เว้นแต่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์เฉพาะแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
(ข) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่สามารถดาเนินการดังกล่าว
ได้อยู่แล้ว โดยให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริ การหรื อให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการซื้อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ดว้ ย
(3) ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั หลักทรัพย์ในการตรวจสอบและสอบทานหลักทรัพย์
(product due diligence) ที่นาไปชักชวน แนะนา หรื อขาย รวมทั้งให้ขอ้ มูลแก่บริ ษทั หลักทรัพย์อย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
(4) ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่บริ ษทั หลักทรัพย์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่กาหนด
ค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็ นการจูงใจหรื อสนับสนุนให้มีการจาหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่คานึงถึง
ความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้ งทุน
(5) ในกรณีที่ปรากฏว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ดาเนินการใด ๆ ที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจาหน่ายหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อกระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลู ้ งทุน
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
(ก) ระงับการดาเนินการดังกล่าว
(ข) แก้ไขหรื อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าว
ข้อ 36 ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
(public offering) หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะไม่จดั ให้มีตลาดรอง (organized market) สาหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าว สานักงานอาจกาหนดให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีกลไกที่เปิ ดโอกาสให้ผลู ้ งทุน
สามารถทบทวน ยกเลิก หรื อไถ่ถอนการลงทุนตามควรแก่กรณี ได้ ซึ่งรวมถึง
(1) การกาหนดให้ผลู ้ งทุนต้องมีการยืนยันคาสั่งซื้อหลักทรัพย์เมื่อพ้นระยะเวลาใด
ระยะเวลาหนึ่งนับแต่วนั ส่ งคาสัง่ ซื้อหลักทรัพย์น้ นั (pre-sale cooling-off period)
(2) การให้สิทธิผลู ้ งทุนยกเลิกหรื อเพิกถอนการลงทุนภายหลังปิ ดการเสนอขาย
โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถหักค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นตามสมควรจากเงินที่ตอ้ งชาระคืนให้แก่ผลู ้ งทุนได้
(post-sale cooling-off period)
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ส่วนที่ 3
เงื่อนไขภายหลังการเสนอขาย
ข้อ 37 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็ นไปตามข้อ 31
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร สานักงานอาจผ่อนผัน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยกาหนดเงื่อนเวลาหรื อเงื่อนไขไว้ดว้ ยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นของผูล้ งทุนในการมีขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
ข้อ 38 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการดาเนิ นการเพื่อเพิม่ ระดับ
ความน่าเชื่อถือ (credit enhancement) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการเพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ
(credit enhancement) อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่การดาเนินการดังกล่าวยังมีผลใช้บงั คับ
(2) ในกรณีที่เป็ นการให้ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน
(ก) ดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทรัพย์สินนั้น
เป็ นหลักประกันได้ตามกฎหมาย
(ข) จัดให้มีการประเมินและทบทวนการปรับอัตราส่ วนลด (haircut)
ของหลักประกันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง
ที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ การประเมินและทบทวนดังกล่าวต้องกระทาโดยวิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยคานึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท
ข้อ 39 การแก้ไขเพิ่มเติมสิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิด หรื อหลักประกันภายหลังการออก
หลักทรัพย์ จะกระทาได้ต่อเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมิได้ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดในประกาศนี้
และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ดาเนิ นการโดยชอบตามข้อกาหนดสิ ทธิหรื อข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมทั้งส่ งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บงั คับ และดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีขอ้ กาหนดให้การดาเนินการตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้จะต้องได้รับ
มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
แห่งการดาเนิ นการนั้น และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรื ออาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบ
การตัดสิ นใจของผูถ้ ือหลักทรัพย์
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ข้อ 40 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งแผนดาเนิ นการก่อน
และหลังการออกตราสารในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการดาเนินการหลังได้รับอนุญาต (Compliance Plan Ongoing Obligations) ให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอตลอดอายุของตราสารโดยผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจ้ง
การปรับปรุ งดังกล่าวพร้อมทั้งส่ งสาเนาเอกสารต่อสานักงาน และดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์
ทราบถึงการปรับปรุ งนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร
ภาค 4
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 41 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งประกาศนี้ จะกระทาได้
ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 42 ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในแบบแสดง
รายการข้อมูลสิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือ
จากการเสนอขายครั้งก่อนอีก ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ฉบับใหม่ต่อสานักงาน
หมวด 2
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
ข้อ 43 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดในข้อ 45
และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน โดยให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งชุด รวมทั้งสาเนาแบบแสดง
รายการข้อมูลจานวนหนึ่งชุด

20
(2) ส่งข้อมูลในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ งทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ข้อ 44 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ชาระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ ในวันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
หมวด 3
แบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 45 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอื่นด้วย ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องที่พึงเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนไม่นอ้ ยกว่า
ที่เปิ ดเผยในประเทศอื่น
(3) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)
(4) มีขอ้ มูลเพิ่มเติมตามที่กาหนดในข้อ 46
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ 46 ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้ระบุขอ้ มูลตามที่กาหนดใน
มาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้ระบุรายละเอียดของรายการอย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
(ก) สรุ ปข้อมูลสาคัญของตราสาร (fact sheet) ซึ่งแสดงสาระสาคัญของตราสาร
โดยสรุ ป รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ ยงที่สาคัญ
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(ข) ข้อมูลสรุ ป (executive summary) ซึ่งแสดงข้อมูลโดยย่อของผูอ้ อกหลักทรัพย์
และวัตถุประสงค์การใช้เงิน
(ค) ข้อมูลผูอ้ อกหลักทรัพย์
(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์
(จ) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกัน ผูค้ ้ าประกันหรื อคู่สัญญาบริ หาร
ความเสี่ ยง (ถ้ามี)
(ฉ) ข้อมูลผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุน (ถ้ามี)
ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อเป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่มีการชาระค่าหลักทรัพย์เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลต้องมีข้อมูล
เพิ่มเติมตามที่กาหนดในข้อ 48 หรื อข้อ 49 แล้วแต่กรณีดว้ ย
ข้อ 47 ในการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 46 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้มี
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวด้วย
(1) ร่ างข้อกาหนดสิ ทธิ
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูอ้ อกหลักทรัพย์
(3) งบการเงินประจารอบปี บัญชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุดของผูอ้ อก
หลักทรัพย์และผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
(4) เอกสารอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนดเพิ่มเติม
ข้อ 48 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ แบบแสดง
รายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรณีที่ผลู ้ งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง ดังนั้นผูล้ งทุน
จึงต้องศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่จะใช้บงั คับกับ
สิ ทธิตามหลักทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
ตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ เนื่องจากมิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้อง
บังคับคดีต่อบริ ษทั ต่างประเทศด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่
กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้นมีขอ้ จากัดในการส่ งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
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(ง) ข้อจากัดในการซื้อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่างประเทศ ในกรณีที่หลักทรัพย์
ดังกล่าวที่จะจัดสรรให้ผลู ้ งทุนในประเทศ มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินคงเหลือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
(จ) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
(2) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวน
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และการให้ขอ้ มูลอื่นหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการที่ผอู ้ อก
หลักทรัพย์จดั ทาเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ข้อ 49 ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีการชาระค่าหลักทรัพย์เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซื้อ การชาระ
ราคา การส่งมอบหลักทรัพย์ และวิธีการโอนหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลตามที่กาหนดในข้อ 48(1) (จ)
(2) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาเอกสารตามที่กาหนด
ในข้อ 48(2)
ข้อ 50 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่จดั ทาเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ น
ภาษาไทย ต้องจัดให้มีขอ้ มูลที่จะเผยแพร่ ดงั กล่าวไว้เป็ นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 51 ก่อนปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนให้แก่
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหลักทรัพย์
ที่เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการให้มี
การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่า
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลนั้น
ข้อ 52 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใด
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น
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เมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวเปิ ดเผย
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ในต่างประเทศ
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
ข้อ 53 การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นบริ ษทั ไทย ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้ เว้นแต่เข้ากรณีตาม (3)
(ก) กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
1. กรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์มิใช่บริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการทุกคน
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุด และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อ
2. กรณีที่ผอู ้ อกหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ให้กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพัน หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพัน ลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันมิใช่ผทู ้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสู งสุ ด
หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี การลงลายมือชื่อดังกล่าวต้องมีผทู ้ ี่ดารงตาแหน่ง
บริ หารสูงสุดหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ลงลายมือชื่อด้วย
(ข) กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันหรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพัน ลงลายมือชื่อ
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ซ่ ึงเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่เป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศหรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศหรื อนิติบุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
(4) การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ ให้ผถู ้ ือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
ซึ่งในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ
ในการนี้ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ้ งจัดให้บุคคลที่ตอ้ งลงลายมือชื่อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ตาม (1) (2) หรื อ (3)
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อด้วย
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(5) ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ข้อ 54 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามที่กาหนดในข้อ 53(1) (2)
(3) หรื อ (4) แล้วแต่กรณี ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่
บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์จดั ให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 55
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 55 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับเมื่อได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ แล้ว
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ ง
ได้รับอนุญาตตามมาตรา 33
(2) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
(3) เมื่อพ้นสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญ
ซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(4) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (1) หรื อวรรคสาม (ถ้ามี)
(5) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ระบุขอ้ มูลตามรายการในข้อ 46 ครบถ้วน
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ภาค 5
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ข้อ 56 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ซ่ ึงมีการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั ต่อสานักงาน ไม่วา่ โดยบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์
มีหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานตามภาคนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ทาให้
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุ ดหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อ 63
ข้อ 57 รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้แก่ประเภทข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(1) งบการเงิน
(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ข้อ 58 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์จดั ทาและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานตามข้อ 57 ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบริ ษทั ที่ออกหุน้ กู้ โดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดในประกาศนี้
ข้อ 59 การจัดทาและส่งรายงานตามข้อ 57 ให้เริ่ มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล
ที่ยนื่ ต่อสานักงานมีผลใช้บงั คับแล้ว
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ที่เริ่ มมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จัดทาและส่งงบการเงินตาม
รอบระยะเวลาที่ถดั จากงบการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว
ข้อ 60 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งมีขอ้ มูล
สอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทนั้น
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
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ข้อ 61 ในกรณี บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ส่งรายงานที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อ
หน่วยงานทางการในต่างประเทศตามรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานดังกล่าวกาหนด
ต่อสานักงานด้วย
(2) ในการจัดทาและส่งรายงานซึ่งบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ส่งต่อสานักงาน
ตามภาคนี้ รายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูลไม่นอ้ ยกว่ารายงานที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ได้จดั ทาและเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
(3) ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานที่บริ ษทั ส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพิ่มเติม ให้บริ ษทั ที่ออก
หลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสานักงานด้วย
(4) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตอ้ งส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิ ดเผยข้อมูลตาม (3)
(ถ้ามี) ต่อสานักงานภายในระยะเวลาไม่ชา้ กว่าที่บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรื อหน่วยงานทางการในต่างประเทศ
ข้อ 62 การจัดทาและจัดส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานต่อ
สานักงานตามภาคนี้ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 63 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อสานักงาน เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ได้ขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สานักงานอนุญาต
ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรื อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ในหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์สิ้นสุ ดหน้าที่จดั ทาและส่ งรายงานที่แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั เฉพาะเนื่องจากการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับ
การเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
(2) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ได้ชาระหนี้ ตามหลักทรัพย์จนครบถ้วนแล้ว
(3) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์มีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(4) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(5) บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดาเนิ นกิจการตามคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานหรื อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
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ข้อ 64 ให้บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์แจ้งเหตุที่ทาให้หน้าที่จดั ทาและส่งรายงานที่แสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั สิ้ นสุ ดลงตามข้อ 63 ต่อสานักงานก่อนถึงกาหนดเวลาส่ ง
รายงานดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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