
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 52/2557 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการออกและเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใหม่ 

ท่ียงัไม่มีหลกัเกณฑร์องรับ 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

   ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2558   เป็นตน้ไป 

ภาค 1 
บททัว่ไป 

    

หมวด 1 
วตัถุประสงคข์องประกาศ 
    

  ขอ้ 2   เพื่อเพิ่มความคล่องตวัและความยดืหยุน่ของกระบวนการก ากบัดูแลการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมใหก้ารระดมทุนและการลงทุนในตราสารใหม่ ๆ  
ทนัต่อความตอ้งการของภาคธุรกิจและผูล้งทุนมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน 
หรือใหบ้ริการทางการเงินแก่ผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละขยายโอกาสในการสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูล้งทุน  
โดยยงัคงหลกัการของการคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยยกระดบัการพฒันาและศกัยภาพ 
ในการแข่งขนัของตลาดทุนไทยใหเ้พิ่มขึ้น หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีจึงก าหนดขึ้นในลกัษณะท่ีมุ่งเนน้
หลกัการเป็นส าคญั (principle-based regulation) เพื่อใหส้ามารถรองรับนวตักรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย
รูปแบบได ้โดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการพฒันาตราสารของผูอ้อกหลกัทรัพยซ่ึ์งตอ้งค านึงถึง 
ความเหมาะสมของตราสารท่ีพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มผูล้งทุนท่ีเป็นเป้าหมาย (sophistication match)  
และแผนการด าเนินการตามขอ้ผกูพนัในการออกตราสารนั้น 
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หมวด 2 
ขอบเขตการใช ้

    

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีขอ้ก าหนด
ไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศฉบบัอ่ืน และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนมีมติเห็นชอบใหก้ารเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี 
  ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอาจ 
ไม่น าหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรืออาจก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งใหต้อ้งปฏิบติัเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของหลกัทรัพย ์ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน และการเสนอขาย เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องประกาศน้ี  

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การยืน่ค าขออนุญาต ตามหมวด 1 ของภาค 3 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารอนุญาต ตามหมวด 2 ของภาค 3 
  (3)  เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต ตามหมวด 3 ของภาค 3 
  (4)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ตามภาค 4 
  (5)  การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ตามภาค 5  

หมวด 3 
บทนิยาม 

    

  ขอ้ 5   ในประกาศน้ี  
  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัตามบทนิยามค าวา่ “บริษทั” ท่ีก าหนดไวต้ามมาตรา 4  
  “บริษทัไทย”  หมายความวา่   บริษทัตามมาตรา 4 ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  
และใหห้มายความรวมถึงสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ 
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  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัตามมาตรา 4 ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  “สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   สาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ 
ท่ีสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามบทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม
ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูส้อบบญัชี”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย ์

“ขอ้ก าหนดสิทธิ”  หมายความวา่   ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหลกัทรัพย์
และผูถื้อหลกัทรัพย ์
  “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ขอ้มูลท่ีใชใ้นขั้นตอน 
การเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน 
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “งบการเงินรวม” และ “ขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
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หมวด 4 
ภาษาท่ีใชใ้นการยืน่ขอ้มูลหรือเอกสาร  

และงบการเงิน 
    

  ขอ้ 6   การยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานตามประกาศน้ี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(1)  ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเป็นบริษทัไทยแต่ไม่รวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ ใหย้ืน่ขอ้มูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนใน
ต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัการเสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศไทย ผูมี้หนา้ท่ี
ดงักล่าวอาจยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารเป็นภาษาองักฤษมาพร้อมดว้ยก็ได ้

(2)  ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเป็นบริษทัต่างประเทศหรือสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ อาจยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีจดัท าเป็นภาษาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   

(ก)  ภาษาไทย  
(ข)  ภาษาองักฤษ  
(ค)  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

(3)  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ียื่นต่อส านกังานแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสารภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหผู้มี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีด าเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  ด าเนินการใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้ง 
ตรงตามสาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั  

(ข)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีแปลนั้น 
เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริง และมิไดมี้การปกปิดขอ้เท็จจริงท่ีพึงเปิดเผย   

ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใดในคร้ังแรก 
ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไป ไม่วา่จะมีการจดัท าดว้ยภาษาอ่ืนดว้ยหรือไม่  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 
จากส านกังานในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

  ขอ้ 7   งบการเงินท่ีเปิดเผยในรายงานหรือเอกสารตามประกาศน้ี ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  งบการเงินและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชี รวมทั้งงบการเงินรายไตรมาส  
ตอ้งผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชี และตอ้งจดัท าตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงัน้ี 
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(ก)  กรณีผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเป็นบริษทัไทย งบการเงินดงักล่าวตอ้งจดัท า 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย  เวน้แต่ผูมี้หนา้ท่ีเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ 
งบการเงินดงักล่าวตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแล
การประกอบธุรกิจโดยตรงของสาขาธนาคารพาณิชยน์ั้นก าหนด   

(ข)  กรณีผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีเป็นบริษทัต่างประเทศ งบการเงินดงักล่าว 
ตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

1.  International Financial Reporting Standards (IFRS)  
2.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานทางการซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแล 

การประกอบธุรกิจโดยตรงของบุคคลนั้นก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีไดจ้ดัท าและเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่างจาก IFRS (Reconcile IFRS) ไวด้ว้ย 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีส านกังานยอมรับ 
(2)  รายงานของผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี  

(ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 

(ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี   
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ี หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
บุคคลดงักล่าว 

ภาค 2 
อ านาจของส านกังาน  

    

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศน้ีได ้
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศน้ี  
หรือประกาศอ่ืน 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
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  (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจ 
ผอ่นผนัไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ี 
มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนใน 
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงให้ค  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขาย
หลกัทรัพย ์ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงดงักล่าวปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น  
อาจท าใหก้ารพิจารณาของส านกังานเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในประกาศน้ีหรือตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตไวก่้อน
จนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  (2)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหยดุการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ในส่วนท่ีไดเ้สนอขายหรือมีผูจ้องซ้ือแลว้ 
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  ขอ้ 11   ส านกังานอาจผ่อนผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในเอกสารดงัต่อไปน้ีได ้ 
หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส์ามารถแสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูล 
ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียด
ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเอกสารนั้นหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในภาค 4 
  (2)  รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ตามท่ีก าหนดในภาค 5 

  ขอ้ 12   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน   
หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน ส านกังานอาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ีภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน
ก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ่มเติม 
  (2)  ช้ีแจง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ 
ส านกังานอีกต่อไป 

ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนด 
ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของ 
ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังานตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 13   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่สามารถส่ง
รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในภาค 5 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยอ์าจมีหนงัสือขอผ่อนผนัการส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะจดัส่งรายงานนั้น 
  ในกรณีท่ีส านกังานไม่ผ่อนผนัให้ตามท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร้์องขอตามวรรคหน่ึง 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งรับผิดเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามมาตรา 56 นบัแต่วนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในการส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในภาค 5 
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ขอ้ 14   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูข้ออนุญาตหรือผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีจะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวเดียวกนั 
ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวอาจก าหนดตามลกัษณะของหลกัทรัพย ์ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน  
หรือการเสนอขายก็ได ้
   (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูข้ออนุญาตหรือ 
ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่บุคคลดงักล่าวมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
  ในการด าเนินการของส านกังานตามวรรคหน่ึง ใหน้ าปัจจยัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ 
หลายอยา่งดงัต่อไปน้ี มาประกอบการพิจารณาด าเนินการดว้ย  
  (1)  การส่งเสริมใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์ความรับผิดชอบต่อผูล้งทุน 
  (2)  ความไดส้ัดส่วนระหวา่งภาระของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี กบัประโยชน์ท่ี 
ผูล้งทุนโดยรวมจะไดรั้บ 
  (3)  การส่งเสริมให้เกิดทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน 
  (4)  การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศโดยรวม 
  (5)  การส่งเสริมการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมของภาคเอกชน 

  ขอ้ 15   เพื่อใหส้ านกังานสามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกังาน
ก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้หรือจะสั่งการเป็นรายกรณีโดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อบุคคลนั้น
จนเกินสมควร  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังานจะก าหนดให้เป็นไปตามกรอบดงัน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ผูล้งทุน หรือ
ตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดใหด้ าเนินการภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได้ 

(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผลตามสภาพการณ์ 
เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 



9 

ภาค 3 
การขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  

    

หมวด 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 

    

  ขอ้ 16   บริษทัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตอ้งยืน่ค าขออนุญาต 
ต่อส านกังาน พร้อมทั้งแผนด าเนินการก่อนและหลงัการออกตราสาร รวมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  
  แผนด าเนินการก่อนและหลงัการออกตราสารตามวรรคหน่ึง ตอ้งระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้มูลส าคญัของตราสารและความเหมาะสมของตราสารกบัผูล้งทุน (Key 
Information and Sophistication Match)  

(2)  แผนการเสนอขายตราสาร (Compliance Plan – Entry Requirements) 
(3)  แผนการด าเนินการหลงัไดรั้บอนุญาต (Compliance Plan - Ongoing Obligations)  

  การยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตดว้ย 

  ขอ้ 17   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานในวนัยืน่ 
ค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการนั้น  

  ขอ้ 18   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานครบถว้น 

ในการพิจารณาค าขออนุญาต ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้ออนุญาต 
มาช้ีแจงหรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาต 
ไม่มาช้ีแจงหรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาต 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นอีกต่อไป 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

    

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูข้ออนุญาต 

    

  ขอ้ 19   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศน้ี ตอ้งเป็นบริษทั 
ท่ีมีคุณสมบติัและเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี  

(1)  มีความสามารถและความพร้อมในการออกหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต ตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 20 

(2)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัฝ่ายบริหารจดัการตามขอ้ 21 
(3)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการป้องกนัและการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตามขอ้ 22 
(4)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 23 
(5)  ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัต่างประเทศ ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีก าหนดในขอ้ 24 ดว้ย 

  ขอ้ 20   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีความสามารถและความพร้อมในการออกหลกัทรัพย ์
ท่ีขออนุญาต โดยแสดงต่อส านกังานไดว้า่ 

(1)  การออกหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ ์
ของประเทศท่ีผูข้ออนุญาตจดัตั้งขึ้น ตลอดจนเอกสารจดัตั้งและขอ้บงัคบัของผูข้ออนุญาต 

(2)  มีหน่วยงานเพื่อท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์
ท่ีขออนุญาตใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแผนด าเนินการก่อนและหลงัการออกตราสารท่ีผา่นการพิจารณา
จากส านกังาน รวมทั้งจดัใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อยา่งเหมาะสม  
และในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

(3)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูข้ออนุญาตจะไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัการไดรั้บ
อนุญาต ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง  
และการด าเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแผนด าเนินการก่อนและหลงัการออกตราสาร  
หรือขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน หรือขอ้ก าหนดสิทธิ 
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  ขอ้ 21   กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
การแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ การพิจารณาตาม 
วรรคหน่ึงใหพ้ิจารณาเฉพาะผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งในสาขาในประเทศไทย 

(2)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูมี้อ  านาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของ
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีมาตรการในการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูล้งทุนกบัผูข้ออนุญาต กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้อ  านาจควบคุม 
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตและการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั
ของตราสารอยา่งเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงการกระท าในลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยเป็นการทัว่ไปในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือ 
เป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน  
  (2)  การกระท าการใด ๆ ของผูข้ออนุญาต กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือพนกังานดงักล่าว เพื่อประโยชน์ส่วนตนในลกัษณะท่ีเป็นการเอาเปรียบผูล้งทุน
อยา่งไม่เป็นธรรม 
  นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะ 
เอ้ือประโยชน์แก่ผูล้งทุนรายใด ๆ ในหลกัทรัพยข์องผูข้ออนุญาตยิง่กวา่ประโยชน์ของผูล้งทุนใน
หลกัทรัพยอี์กรายหน่ึง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

ขอ้ 23   การเปิดเผยขอ้มูลของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด รวมทั้ง 
งบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 7  
  (2)  ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งส่งรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและจดัส่งต่อส านกังานหรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 และไม่อยูร่ะหวา่ง 
มีประเด็นในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนทัว่ไปในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
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(ก)  คา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือ  
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี 

(ข)  ถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสั่งใหป้รับปรุงแกไ้ข 
งบการเงิน หรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบ 
มาตรา 56 หรือมาตรา 57 แลว้แต่กรณี   

(ค)  ถูกส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสั่งใหด้ าเนินการตาม 
มาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัต่างประเทศ ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ได ้ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  แสดงไดว้า่กลไกความคุม้ครองและการใชสิ้ทธิของผูล้งทุนมีความเหมาะสม 
และเพียงพอซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะผูล้งทุนเป้าหมาย โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น กลไกตามกฎหมาย
ของประเทศท่ีผูข้ออนุญาตจดัตั้ง กลไกท่ีเอ้ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือกลไกการเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงต่อผูล้งทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 
ในหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
  (2)  แสดงไดว้า่การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าไดโ้ดยชอบ 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นตวัแทนในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ท่ี
ประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัผูข้ออนุญาตได ้และแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายได ้  
ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์

    

   ขอ้ 25   หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตตอ้งมีลกัษณะหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  แสดงไดว้า่หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตไดผ้า่นกระบวนการออกหลกัทรัพยโ์ดยชอบ 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตนั้น เช่น ไดรั้บมติให้ออกหลกัทรัพยท่ี์เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตนั้น แลว้แต่กรณี 
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  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต รวมทั้งขอ้ผกูพนัและขอ้ตกลง 
ท่ีรองรับธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตจะไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
  (3)  ไม่มีขอ้ก าหนดในลกัษณะท่ีเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหลกัทรัพยอ์ยา่งไม่เป็นธรรม 
  (4)  มีค  าเรียกช่ือหลกัทรัพยเ์ป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอา้งอิงถึงหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง โดยแสดงถึงปีท่ีครบก าหนดอายุของตราสาร และลกัษณะพิเศษของหลกัทรัพย ์
(ถา้มี) ไวอ้ยา่งชดัเจน และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิดในลกัษณะของหลกัทรัพยน์ั้น 
  (5)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้การวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อการบริหารจดัการ 
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของตราสาร ดงัน้ี  

(ก)  การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 26  
(ข)  การด าเนินการเพื่อเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือ (credit enhancement) ตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก าหนดในขอ้ 27 
(ค)  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 31 

  ขอ้ 26   ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะซบัซอ้น (complex 
product) ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ในกระบวนการพฒันาหลกัทรัพย ์
(product development) ดงักล่าว ผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้การทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของ
หลกัทรัพยน์ั้นอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

ขอ้ 27   ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาตเสนอขายนั้นมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มระดบั 
ความน่าเช่ือถือ (credit enhancement) ผูข้ออนุญาตตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ด าเนินการให้การเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือ (credit enhancement) มีผลบงัคบัไดต้าม
กฎหมาย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการด าเนินการเพื่อเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือ (credit enhancement) ดงักล่าว 
มีการก าหนดเง่ือนไขท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการช าระหน้ีของตราสาร ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวต่อผูล้งทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการใหท้รัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั ผูข้ออนุญาตตอ้ง 

(ก)  จดัใหมี้มาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการแบ่งแยกและเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั เพื่อใหส้ามารถด ารงความเป็นหลกัประกนัไดต้ลอดอายตุราสาร 

(ข)  จดัใหมี้การวิเคราะห์คุณภาพและความเหมาะสมของหลกัประกนัโดยผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระตลอดอายขุองตราสาร 
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการค ้าประกนั ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ผูค้  ้าประกนัเป็นนิติบุคคล 
ท่ีมีความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาค ้าประกนัได ้ 

ขอ้ 28   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัต่างประเทศ หรือเป็นการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์มีขอ้ตกลงใหช้ าระค่าหลกัทรัพยเ์ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ มูลค่าของหลกัทรัพย ์
ท่ีขออนุญาตเสนอขายนั้นตอ้งอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการควบคุม 
การท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความเหมาะสมของตราสาร 

กบัผูล้งทุน (Sophistication Match) 
    

  ขอ้ 29   ใหผู้ข้ออนุญาตแสดงการวิเคราะห์ความเส่ียงและความซบัซอ้นของ 
ตราสารประกอบกบัลกัษณะของกลุ่มผูล้งทุนเป้าหมาย โดยตอ้งแสดงไดว้า่หลกัทรัพยท่ี์ขออนุญาต 
มีความเหมาะสมกบักลุ่มผูล้งทุนเป้าหมายเม่ือพิจารณาจากความซบัซอ้นของหลกัทรัพยแ์ละความเส่ียง 
ท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น   

ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนเฉพาะกลุ่ม ผูข้ออนุญาตตอ้ง 
แสดงไดว้า่มีมาตรการท่ีจะท าใหก้ารซ้ือขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ขออนุญาตไม่วา่ทอดใด ๆ  
จ ากดัอยูใ่นกลุ่มผูล้งทุนตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 

หมวด 3 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

    

  ขอ้ 30   ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต แบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ตลอดจนด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแผนด าเนินการก่อน 
และหลงัการออกตราสาร 

 

 

 



15 

ส่วนท่ี 1 
เง่ือนไขก่อนการเสนอขาย 
    

  ขอ้ 31   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต (issue rating)  
เวน้แต่แสดงไดว้า่ไม่สามารถจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยด์งักล่าวได ้ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้ง 
จดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูไ้ดรั้บอนุญาต (issuer rating) 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนั (guarantor rating) เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 

การค ้าประกนัท่ีมีผลบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกนักบัลูกหน้ี โดยไม่สามารถเพิกถอนได ้
ก่อนครบก าหนดอายขุองตราสาร 
  (2)  เป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่แสดงต่อส านกังานไดว้่าสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าว 
ไม่สามารถท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือหลกัทรัพยน์ั้นไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควร และเหตุนั้น 
มิไดเ้กิดจากผูอ้อกหลกัทรัพย ์ส านกังานอาจผ่อนผนัใหก้ารจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้นกระท าโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีส านกังานก าหนดได้ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถแสดงไดว้่าขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ไดเ้ป็นขอ้มูล
ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต และโดยปกติแลว้หลกัทรัพยด์งักล่าว 
ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(2)  กรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน โดยมีเหตุจ าเป็นและสมควร  

ขอ้ 32   ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีหนงัสือถึงส านกังาน 
เพื่อรับรองวา่ไดจ้ดัใหมี้ขอ้ก าหนดสิทธิท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัแผนด าเนินการก่อนและหลงั 
การออกตราสาร และไม่มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวไดมี้การลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจลงนามผูกพนั 
ผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ละประทบัตราส าคญัของผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

  ขอ้ 33   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  
หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัให้มีการโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัหลกัทรัพยโ์ดยวิธีการอ่ืนนอกจากการแจกจ่าย
หนงัสือช้ีชวน ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
  (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 4 ของประกาศน้ี 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หยดุการโฆษณาหรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
  (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง หรือไม่ท าให้ 
ส าคญัผิด 
  (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อให้ผูล้งทุนตดัสินใจ 
หรือทบทวนการตดัสินใจ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

ส่วนท่ี 2 
การเสนอขายและการจดัสรร 

    

  ขอ้ 34   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จได ้
ภายในระยะเวลาดงักล่าวและยงัประสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือ 
ถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย  
โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี) ในกรณีน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลา 
ใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร แต่ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผล 
การอนุญาตคร้ังแรก  ทั้งน้ี ในการพิจารณาผอ่นผนั ส านกังานอาจเรียกใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งขอ้มูล 
หรือเอกสารเพิ่มเติมก็ได ้

  ขอ้ 35   ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ซ่ึงมีสาระตรงตาม 
สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือแผน่บนัทึก
ขอ้มูลไปพร้อมกบัการแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 
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(2)  จดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในตราสาร
ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้หบ้ริการดงักล่าวเก่ียวกบัตราสารได ้  
เวน้แต่เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ฉพาะแก่ผูล้งทุนสถาบนั 
(ข)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์สามารถด าเนินการดงักล่าว 

ไดอ้ยู่แลว้ โดยให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการหรือให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการซ้ือขายหรือลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ย 
  (3)  ใหค้วามร่วมมือกบับริษทัหลกัทรัพยใ์นการตรวจสอบและสอบทานหลกัทรัพย ์ 
(product due diligence) ท่ีน าไปชกัชวน แนะน า หรือขาย รวมทั้งใหข้อ้มูลแก่บริษทัหลกัทรัพยอ์ย่างเพียงพอ
เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  
  (4)  ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทัหลกัทรัพย ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ก าหนด
ค่าตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นการจูงใจหรือสนบัสนุนให้มีการจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์ดยไม่ค  านึงถึง 
ความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้งทุน 
  (5)  ในกรณีท่ีปรากฏวา่บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการใด ๆ ท่ีแตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์ย่างมีนยัส าคญั หรือกระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูล้งทุน  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี ภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

(ก)  ระงบัการด าเนินการดงักล่าว 
(ข)  แกไ้ขหรือเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

  ขอ้ 36   ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
(public offering)  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่จดัใหมี้ตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าว ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้กลไกท่ีเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
สามารถทบทวน ยกเลิก หรือไถ่ถอนการลงทุนตามควรแก่กรณีได ้ซ่ึงรวมถึง 

(1)  การก าหนดใหผู้ล้งทุนตอ้งมีการยนืยนัค าสั่งซ้ือหลกัทรัพยเ์ม่ือพน้ระยะเวลาใด
ระยะเวลาหน่ึงนบัแต่วนัส่งค าสั่งซ้ือหลกัทรัพยน์ั้น (pre-sale cooling-off period) 

(2)  การใหสิ้ทธิผูล้งทุนยกเลิกหรือเพิกถอนการลงทุนภายหลงัปิดการเสนอขาย  
โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถหกัค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นตามสมควรจากเงินท่ีตอ้งช าระคืนให้แก่ผูล้งทุนได ้ 
(post-sale cooling-off period) 
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ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขภายหลงัการเสนอขาย 

    

  ขอ้ 37   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเป็นไปตามขอ้ 31  
อยา่งต่อเน่ืองตลอดอายุของตราสาร  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผ่อนผนั 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยก าหนดเง่ือนเวลาหรือเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยค านึงถึง 
ความจ าเป็นของผูล้งทุนในการมีขอ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือนั้น  

ขอ้ 38   ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีการด าเนินการเพื่อเพิ่มระดบั 
ความน่าเช่ือถือ (credit enhancement) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการเพื่อเพิ่มระดบัความน่าเช่ือถือ  
(credit enhancement) อยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีการด าเนินการดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบั 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการใหท้รัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั  

(ก)  ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหท้รัพยสิ์นนั้น 
เป็นหลกัประกนัไดต้ามกฎหมาย 

(ข)  จดัใหมี้การประเมินและทบทวนการปรับอตัราส่วนลด (haircut)  
ของหลกัประกนัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองตลอดอายขุองตราสาร  พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทาง 
ท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงได ้ ทั้งน้ี การประเมินและทบทวนดงักล่าวตอ้งกระท าโดยวิธีการและภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท 

  ขอ้ 39   การแกไ้ขเพิ่มเติมสิทธิ หนา้ท่ี ความรับผิด หรือหลกัประกนัภายหลงัการออก
หลกัทรัพย ์จะกระท าไดต้่อเม่ือการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมิไดข้ดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  
และการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวไดด้ าเนินการโดยชอบตามขอ้ก าหนดสิทธิหรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อส านกังาน
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลใชบ้งัคบั และด าเนินการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหลกัทรัพย์
ทราบถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหก้ารด าเนินการตามวรรคหน่ึงจะกระท าไดจ้ะตอ้งไดรั้บ 
มติจากท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหลกัทรัพยด์งักล่าวตอ้งระบุอยา่งชดัเจนถึงสาเหตุ 
แห่งการด าเนินการนั้น และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกบัผูถื้อหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบ 
การตดัสินใจของผูถื้อหลกัทรัพย ์
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  ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินการก่อน 
และหลงัการออกตราสารในส่วนท่ีเก่ียวกบัแผนการด าเนินการหลงัไดรั้บอนุญาต (Compliance Plan - 
Ongoing Obligations) ให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอตลอดอายขุองตราสารโดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้ 
การปรับปรุงดงักล่าวพร้อมทั้งส่งส าเนาเอกสารต่อส านกังาน และด าเนินการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหลกัทรัพย์
ทราบถึงการปรับปรุงนั้นภายในระยะเวลาอนัสมควร  

 ภาค 4 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

    

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

    

  ขอ้ 41   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งประกาศน้ี จะกระท าได ้
ต่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  
และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 42   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดง 
รายการขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยส่์วนท่ีเหลือ 
จากการเสนอขายคร้ังก่อนอีก ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน
ฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

หมวด 2 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

    

  ขอ้ 43   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 45 
และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนพร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ี
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาแบบแสดง
รายการขอ้มูลจ านวนหน่ึงชุด  
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  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว  ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 44   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยช์ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ ในวนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

หมวด 3 
แบบแสดงรายการขอ้มูล 

    

  ขอ้ 45   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอ่ืนดว้ย ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีพึงเปิดเผยต่อผูล้งทุนไม่นอ้ยกวา่ 
ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (3)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) 
  (4)  มีขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในขอ้ 46    

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง 
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

ขอ้ 46   ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น 
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั ใหร้ะบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดใน 
มาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้ระบุรายละเอียดของรายการอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  สรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ซ่ึงแสดงสาระส าคญัของตราสาร
โดยสรุป รวมทั้งลกัษณะพิเศษและความเส่ียงท่ีส าคญั 
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(ข)  ขอ้มูลสรุป (executive summary) ซ่ึงแสดงขอ้มูลโดยยอ่ของผูอ้อกหลกัทรัพย์
และวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 

(ค)  ขอ้มูลผูอ้อกหลกัทรัพย ์
(ง)  ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายหลกัทรัพย ์
(จ)  ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนั ผูค้  ้าประกนัหรือคู่สัญญาบริหาร

ความเส่ียง (ถา้มี) 
(ฉ)  ขอ้มูลผูดู้แลรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุน (ถา้มี) 

ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ หรือเป็นการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์มีการช าระค่าหลกัทรัพยเ์ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลตอ้งมีข้อมูล
เพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในขอ้ 48 หรือขอ้ 49 แลว้แต่กรณีดว้ย 

  ขอ้ 47   ในการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 46 ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้มี
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นภาคผนวกต่อทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
  (1)  ร่างขอ้ก าหนดสิทธิ 
  (2)  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมของผูอ้อกหลกัทรัพย  ์
  (3)  งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด และงบการเงินรายไตรมาสล่าสุดของผูอ้อก
หลกัทรัพยแ์ละผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
  (4)  เอกสารอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

  ขอ้ 48   ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ แบบแสดง
รายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศ ซ่ึงไม่แตกต่างจากกรณีท่ีผูล้งทุนไปลงทุนในต่างประเทศเองโดยตรง ดงันั้นผูล้งทุน
จึงตอ้งศึกษาและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของประเทศท่ีจะใชบ้งัคบักบั
สิทธิตามหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดงในหนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย
ตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

(ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพย ์เน่ืองจากมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้อง 
บงัคบัคดีต่อบริษทัต่างประเทศดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ี 
กฎหมายของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 
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(ง)  ขอ้จ ากดัในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่างประเทศ ในกรณีท่ีหลกัทรัพย์
ดงักล่าวท่ีจะจดัสรรใหผู้ล้งทุนในประเทศ มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินคงเหลือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 

(จ)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
  (2)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน  
งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และการให้ขอ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีผูอ้อก
หลกัทรัพยจ์ดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  ขอ้ 49   ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีการช าระค่าหลกัทรัพยเ์ป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา วิธีการจองซ้ือ การช าระ
ราคา การส่งมอบหลกัทรัพย ์และวิธีการโอนหลกัทรัพย ์รวมทั้งขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 48(1) (จ) 
  (2)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าเอกสารตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 48(2)  

  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีจดัท าเฉพาะ
ภาษาองักฤษ  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็น
ภาษาไทย ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีจะเผยแพร่ดงักล่าวไวเ้ป็นภาคผนวกต่อทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย 
และใหถื้อวา่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

  ขอ้ 51   ก่อนปิดการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ด้
เปิดเผยขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่
บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหลกัทรัพย ์
ท่ีเสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหมี้
การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้  
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลนั้น    

  ขอ้ 52   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใด 
ในต่างประเทศ โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกฎหมายต่างประเทศนั้น  
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เม่ือมีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวเปิดเผย
รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยในการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นในต่างประเทศ  

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

    

  ขอ้ 53   การลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัไทย ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี เวน้แต่เขา้กรณีตาม (3) 

(ก)  กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
1.  กรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยมิ์ใช่บริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการทุกคน  

ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือ 
2.  กรณีท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัจดทะเบียน ใหก้รรมการผูมี้อ านาจ 

ลงนามผกูพนั หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนั ลงลายมือช่ือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัมิใช่ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
หรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี การลงลายมือช่ือดงักล่าวตอ้งมีผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง
บริหารสูงสุดหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ลงลายมือช่ือดว้ย 

(ข)  กรณีการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อผูล้งทุนสถาบนั ใหก้รรมการผูมี้อ านาจ 
ลงนามผกูพนัหรือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ผกูพนั ลงลายมือช่ือ 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัต่างประเทศ  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัดงักล่าว ลงลายมือช่ือ  
  (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัสาขาธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศหรือนิติบุคคลดงักล่าว ลงลายมือช่ือ 
  (4)  การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยผูถื้อหลกัทรัพย ์ใหผู้ถื้อหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือ 
ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหลกัทรัพยเ์ป็นนิติบุคคล ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทุกคนลงลายมือช่ือ  
ในการน้ี ผูถื้อหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงลายมือช่ือของผูอ้อกหลกัทรัพยต์าม (1) (2) หรือ (3) 
แลว้แต่กรณี ลงลายมือช่ือดว้ย 
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  (5)  ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ 

  ขอ้ 54   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามท่ีก าหนดในขอ้ 53(1) (2) 
(3) หรือ (4) แลว้แต่กรณี ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากการท่ี
บุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือใน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ดัใหบุ้คคลดงักล่าว 
ลงลายมือช่ือทนัที เพื่อให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 55   

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูล 

และร่างหนงัสือช้ีชวน 
    

  ขอ้ 55   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัเม่ือไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ 
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้ง 
ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 
  (2)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
  (3)  เม่ือพน้สิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญั
ซ่ึงส านกังานผอ่นผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้  
  (4)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 12 วรรคหน่ึง (1) หรือวรรคสาม (ถา้มี) 
  (5)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามรายการในขอ้ 46 ครบถว้น 
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ภาค 5 
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
    

  ขอ้ 56   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ีซ่ึงมีการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นต่อส านกังาน ไม่วา่โดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือผูถื้อหลกัทรัพย ์ 
มีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามภาคน้ี  เวน้แต่มีเหตุท่ีท าให้
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้ 63 

  ขอ้ 57   รายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานไดแ้ก่ประเภทขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  งบการเงิน 
  (2)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

  ขอ้ 58   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานตามขอ้ 57 ต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหุน้กู ้โดยอนุโลม  
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  

  ขอ้ 59   การจดัท าและส่งรายงานตามขอ้ 57 ให้เร่ิมเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ท่ียืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้   
  ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์เร่ิมมีหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง จดัท าและส่งงบการเงินตาม 
รอบระยะเวลาท่ีถดัจากงบการเงินท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าว   

  ขอ้ 60   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งมีขอ้มูล
สอดคลอ้งกบัแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทนั้น 
โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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  ขอ้ 61   ในกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีส่งรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ  
ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ส่งรายงานท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส่์งต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือ
หน่วยงานทางการในต่างประเทศตามรอบระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยงานดงักล่าวก าหนด 
ต่อส านกังานดว้ย 
  (2)  ในการจดัท าและส่งรายงานซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีส่งต่อส านกังาน 
ตามภาคน้ี รายงานดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดของขอ้มูลไม่นอ้ยกวา่รายงานท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ไดจ้ดัท าและเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ 
  (3)  ในกรณีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลในรายงานท่ีบริษทัส่งต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศตาม (1) เพิ่มเติม ให้บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อส านกังานดว้ย 
  (4)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งส่งรายงานตาม (1) และ (2) และเปิดเผยขอ้มูลตาม (3) 
(ถา้มี) ต่อส านกังานภายในระยะเวลาไม่ชา้กวา่ท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ 

     ขอ้ 62   การจดัท าและจดัส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานต่อ
ส านกังานตามภาคน้ี ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 63   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่อส านกังาน เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ไดข้ายหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีส านกังานอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ หรือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์กเลิกการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามท่ีระบุ
ในหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยส้ิ์นสุดหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัเฉพาะเน่ืองจากการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลส าหรับ 
การเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
  (2)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดช้ าระหน้ีตามหลกัทรัพยจ์นครบถว้นแลว้ 
  (3)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยมี์การช าระบญัชีเพื่อเลิกกิจการ 
  (4)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยถ์ูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
  (5)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการด าเนินกิจการตามค าสั่ง
ของเจา้พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  
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  ขอ้ 64   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์จง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัส้ินสุดลงตามขอ้ 63 ต่อส านกังานก่อนถึงก าหนดเวลาส่ง
รายงานดงักล่าว 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน         


