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ท่ี ทจ. 3/2558                                                                                                                                 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  

_________________ 

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

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ท่ีก าหนด 
ตามประกาศน้ี  
 ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย”  
“บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั” “บริษทัร่วม” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  
“ผูมี้อ านาจควบคุม” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” และ “งบการเงินรวม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบั
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
 “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 “บริษทัซีแอลเอม็วี”  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ประเทศกลุ่มซีแอลเอม็วี 
  “ประเทศกลุ่มซีแอลเอม็วี” (CLMV)  หมายความวา่   ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
 “ธุรกิจการถือหุ้นบริษทัอ่ืน” (holding company)  หมายความวา่   บริษทัต่างประเทศ 
ท่ีประกอบธุรกิจหลกัดว้ยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และไม่มีการประกอบธุรกิจดา้นการผลิต จ าหน่าย  
หรือบริการอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง  
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 “บริษทัไทย”  หมายความวา่   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ 
มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง 
เป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการใด ๆ เยีย่งผูบ้ริหาร และใหห้มายความ 
รวมถึงกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการ 
ท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน  
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า   หน่วยราชการท่ีเป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  
  “ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
  “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   การท าธุรกรรมระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 89/1  
 “บุคคลไทย”  หมายความวา่    
  (1)  บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย 
  (2)  นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติต่างดา้วเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  นิติบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมีบุคคลดงัต่อไปน้ีถือหุน้รวมกนั 
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  (ก)  บุคคลธรรมดาตาม (1) 
  (ข)  นิติบุคคลตาม (2) 
 (4)  นิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (3) 
  (5)  นิติบุคคลซ่ึงบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
 “การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า”  หมายความวา่   การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
โดยก าหนดราคาเสนอขายไวต้ ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขาย
เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการค านวณ
ราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่า   
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  “ธุรกิจสถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกนัชีวิต และธุรกิจประกนัวินาศภยั ไม่วา่เป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  “ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีสามารถท าการสอบบญัชีได ้
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น  

ภาค 1 
บททัว่ไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใชป้ระกาศ 
_________________ 

   ขอ้ 3   ประกาศน้ีเป็นหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ  
ซ่ึงรองรับเฉพาะกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)  
โดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อการจดทะเบียนหุน้ 
ท่ีเสนอขายต่อประชาชนนั้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเพื่อ
การเพิ่มทุนภายหลงัเป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้  ทั้งน้ี การเสนอขายหุน้ดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (ก)  บริษทัต่างประเทศท่ีไม่ใช่กรณีตาม (ข) ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการอนุญาตในภาค 2 และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ในภาค 4 
  (ข)  บริษทัซีแอลเอม็วี ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
ในภาค 3 และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในภาค 4 
  (2)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศ ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบั
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในภาค 4 

 ขอ้ 4   บริษทัต่างประเทศตามขอ้ 3 จะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในประเทศไทยได้
ต่อเม่ือมูลค่าของหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ 
การควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 
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หมวด 2 
ภาษาท่ีใชใ้นการยืน่ขอ้มูลหรือเอกสาร 

_________________ 

  ขอ้ 5   การยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารต่อส านกังานตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (1)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีอาจยืน่ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีจดัท าเป็นภาษาลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี   
   (ก)  ภาษาไทย 
   (ข)  ภาษาองักฤษ  
   (ค)  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  (2)  ในกรณีท่ีขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานแปลมาจากขอ้มูลหรือเอกสาร 
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ใหผู้มี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  ด าเนินการใหผู้แ้ปลรับรองความถูกตอ้งวา่ สาระของการแปลถูกตอ้ง 
ตรงตามสาระของขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเป็นตน้ฉบบั 

 (ข)  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีตอ้งรับรองวา่ สาระของขอ้มูลหรือเอกสาร 
ท่ีแปลนั้น เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยูจ่ริงและมิไดมี้การปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีพึงเปิดเผย 
 ขอ้มูลหรือเอกสารท่ียืน่ต่อส านกังานตามประกาศน้ี หากไดจ้ดัท าเป็นภาษาใด 
ในคร้ังแรก ใหจ้ดัท าโดยใชภ้าษานั้นต่อไป ไม่วา่จะมีการจดัท าดว้ยภาษาอ่ืนดว้ยหรือไม่  เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

หมวด 3  
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

    ขอ้ 6   ในการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ใหส้ านกังานมีอ านาจแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ข้ออนุญาตหรือตวัแทน
ของผูข้ออนุญาตมาช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือตวัแทนของผูข้ออนุญาตไม่มาช้ีแจงหรือไม่ส่งเอกสารหลกัฐานภายใน
ระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตไม่ประสงคจ์ะขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่นั้นอีกต่อไป 
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   ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ได ้ 

(1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหลกัทรัพยมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นเขา้ลกัษณะเป็น
การหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศน้ี  

(2)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย

โดยรวม  
(4)  การเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 

ท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือ
เพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 ขอ้ 8   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวปรากฏ 
ต่อส านกังานก่อนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้นั้นอาจท าใหก้ารพิจารณาของส านกังานเปล่ียนแปลงไป  
ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหาร ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และใหบ้ริษทัต่างประเทศระงบัการเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อน
จนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 (2)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตหยดุการเสนอขายหุน้ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือ 
ยงัไม่มีผูจ้องซ้ือ และใหก้ารอนุญาตเป็นอนัส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ 
ในส่วนท่ีไดเ้สนอขายหรือมีผูจ้องซ้ือแลว้ 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช ้
บงัคบักบัการเสนอขายหุน้ตามภาค 2 หรือภาค 3 ได ้ 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
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 (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

(3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

   ขอ้ 10   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี หากผูเ้สนอขายหุน้แสดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลหรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 11   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามภาค 4 หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนเพิ่มเติม 
  (2)  แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลหรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (3)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระในการท าความเห็นเก่ียวกบั 
ความถูกตอ้งครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
  หากผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่ประสงคจ์ะยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานอีกต่อไป 
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ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

_________________ 

หมวด 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 
_________________ 

   ขอ้ 12   ใหบ้ริษทัต่างประเทศท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต   
ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  การยืน่ค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชี 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุญาตดว้ย 

  ขอ้ 13   ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังานในวนัยืน่ 
ค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ 
  ในกรณีท่ีส านกังานมีความจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มชมกิจการหรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดขึ้นจากการเยีย่มชมกิจการท่ีเกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร  
โดยส านกังานอาจก าหนดหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าวได ้
   ความในวรรคสองมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการเยีย่มชมกิจการหรือสถานท่ีอ่ืนใดของ 
ผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 
_________________ 

  ขอ้ 14   ผูข้ออนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนได ้
ต่อเม่ือแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ธุรกิจของผูข้ออนุญาตไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งมีคุณสมบติัและเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 



 8 

   (1)  ไม่มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ไม่วา่ตาม 
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศไทย หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑต์่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบั 
ผูข้ออนุญาต ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาหา้ปีก่อนการยืน่ค  าขออนุญาต 
  (2)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงอนุมติัการเสนอขายหุ้น 
ในคร้ังน้ี และมติดงักล่าวไดม้าแลว้ไม่เกินหน่ึงปีจนถึงวนัยืน่ค  าขออนุญาต   

(3)  เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัน้ี 
  (ก)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการตามกฎหมายและความร่วมมือ 
ของหน่วยงานต่างประเทศ ตามส่วนท่ี 1 
  (ข)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และความคุม้ครอง ตามส่วนท่ี 2  
  (ค)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัฝ่ายบริหารจดัการ ตามส่วนท่ี 3 
  (ง)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล ตามส่วนท่ี 4 
  (จ)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน ตามส่วนท่ี 5 
  (ฉ)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุน้บริษทัอ่ืน (holding 
company) นอกจากหลกัเกณฑต์าม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แลว้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติม 
ตามส่วนท่ี 6 ดว้ย 
  (ช)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นบริษทัจดทะเบียน นอกจากหลกัเกณฑต์าม (ก) ถึง 
(ฉ) แลว้ ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเพิ่มเติมตามส่วนท่ี 7 ดว้ย 

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการด าเนินการตามกฎหมาย 
และความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ 

 _________________ 

   ขอ้ 15   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่การเสนอขายหุน้ท่ีขออนุญาตนั้นกระท าได ้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 

  ขอ้ 16   กฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 
มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญัเทียบเคียง
ไดก้บักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ก ากบัดูแลบริษทัไทย หรือผูข้ออนุญาตแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ไดจ้ดัใหมี้
กลไกท่ีจะท าใหก้ารบริหารกิจการของผูข้ออนุญาตและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญัเทียบเคียง
ไดก้บักฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศไทย 



 9 

  ขอ้ 17   ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศดงัต่อไปน้ี  
จะไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
กฎหมายดงักล่าว 
   (1)  ประเทศท่ีผูข้ออนุญาตจดัตั้งขึ้น 
  (2)  ประเทศท่ีผูข้ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั 

ส่วนท่ี 2 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และความคุม้ครอง 

_________________ 

  ขอ้ 18   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน เป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 19 ขอ้ 20 และขอ้ 21 

ขอ้ 19   โครงสร้างการถือหุน้ของผูข้ออนุญาต บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 (2)  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผูข้ออนุญาตถือหุ้นในบริษทัยอ่ยหรือ 
บริษทัร่วมเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น  
เวน้แต่จะแสดงไดว้า่การจดัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูข้ออนุญาตแลว้ 

ขอ้ 20   โครงสร้างการถือหุน้ระหวา่งผูข้ออนุญาตกบับริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีลกัษณะ 
เป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้ต่อหลกัเกณฑต์ามขอ้ 21  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นกรณี 
ตามขอ้ 22 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้ 21 และขอ้ 22  
 (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุน้ ใหค้  านวณตามจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลท่ีถูกถือหุน้ 
 (2)  ค าวา่ “บริษทัอ่ืน” ให้หมายความรวมถึงหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือกิจการอ่ืนใด 
ท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนัดว้ย 

ขอ้ 21   ผูข้ออนุญาตและบริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีการถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรือแยง้ 
ต่อหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
  (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุ้นไขวใ้นบริษทัอ่ืน ในกรณีท่ีบริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ 
ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
  (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกว่าร้อยละหา้สิบ   
ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาต 
  (ค)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบในบริษทัอ่ืนตั้งแต่ 
สองบริษทัขึ้นไป ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนเหล่านั้นถือหุ้นไขวร้ะหวา่งกนั 
 (2)  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
  (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุ้นไขวใ้นบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละสิบ ในกรณีท่ี 
บริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บห้า แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
  (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกว่าร้อยละยีสิ่บห้า  
แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละสิบ 
 (3)  กรณีการถือหุน้ไม่เกินกว่าร้อยละยีสิ่บหา้ 
  (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุ้นไขวใ้นบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ ในกรณีท่ี
บริษทัอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตไม่เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
  (ข)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนไม่เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้   
ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอ่ืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ 
 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง 
 (1)  การพิจารณาการถือหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือของบริษทัอ่ืน ใหน้บัรวมการถือหุน้ 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลดงัต่อไปน้ีรวมเป็นการถือหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือของ 
บริษทัอ่ืน ตามแต่กรณีดว้ย 
  (ก)  การถือหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือของบริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี ท่ีมีการถือหุน้ 
โดยทางออ้มผา่นนิติบุคคลอ่ืนทุกทอดตลอดสายเท่าท่ีการถือหุน้ในแต่ละทอดยงัคงเกินกวา่ร้อยละ 
ยีสิ่บหา้ของนิติบุคคลอ่ืนนั้น 
  (ข)  ผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตหรือผูถื้อหุน้ของบุคคลตาม (ก) ท่ีเป็นสายของ 
ผูข้ออนุญาต ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 
ยีสิ่บหา้ของผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น 

 (ค)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัอ่ืนหรือผูถื้อหุน้ของบุคคลตาม (ก) ท่ีเป็นสายของบริษทัอ่ืน  
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ในบริษทัอ่ืนหรือบุคคลตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของบริษทัอ่ืน
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
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  (ง)  การถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหุ้นตาม (ข)  
หรือ (ค) 
 (2)  ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดการนบัรวมการถือหุน้ของบุคคลท่ีมีลกัษณะ
เป็นการถือหุน้ไขวโ้ดยทางออ้มซ่ึงมีผลต่อความชดัเจนในโครงสร้างการถือหุ้น 

ขอ้ 22   ผูข้ออนุญาตอาจไดรั้บการผอ่นผนัใหถื้อหุ้นไขวไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
กบับริษทัอ่ืนโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัตามขอ้ 21 ได ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคลท่ีมีสายสัมพนัธ์ ถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือ
บริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี รวมกนัในสัดส่วนท่ีมากกวา่การถือหุน้ตามขอ้ 21 ของผูข้ออนุญาตหรือ 
บริษทัอ่ืน แลว้แต่กรณี ซ่ึงสามารถถ่วงดุลการใชอ้ านาจควบคุมในผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอ่ืน  
แลว้แต่กรณีได ้
   (2)  การถือหุน้ไขวมี้เหตุจ าเป็นและสมควร และไม่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผูถื้อหุน้ 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “บุคคลท่ีมีสายสัมพนัธ์”   
ใหห้มายความถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยอนุโลม 

 ขอ้ 23   ผูข้ออนุญาตจดัใหมี้บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นตวัแทนในประเทศไทย
เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและติดต่อกบับุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนงัสือ ค าสั่ง หมายเรียก หรือ 
เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ออนุญาตได ้และแสดงไดว้่าบุคคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งมีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยดว้ย 

   ขอ้ 24   ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการของผูข้ออนุญาตจะ 
ไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ หรือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

   ขอ้ 25   กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูข้ออนุญาตไม่มีผลประโยชน์อ่ืน
ท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงไดว้า่มีกลไก 
ท่ีจะท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่การบริหารจดัการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูข้ออนุญาตและ 
ผูถื้อหุน้โดยรวม 
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ส่วนท่ี 3 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัฝ่ายบริหารจดัการ 

_________________ 

ขอ้ 26   คณะกรรมการของผูข้ออนุญาตมีความเขา้ใจต่อบทบาท หนา้ท่ี และ 
ความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งดี และแสดงไดว้า่จะสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผูจ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทน
คณะกรรมการในเร่ืองใด ตอ้งมีกลไกท่ีส่งผลใหก้ารมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน และมีการระบุ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ขอ้ 27   ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม  
มีลกัษณะตอ้งห้ามอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีความบกพร่องในดา้นความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลลม้ละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นตน้ 
 (2)  มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีพฤติกรรมดงัน้ี โดยใหพ้ิจารณายอ้นหลงั 
ไม่เกินกวา่สิบปี 
  (ก)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีของกรรมการหรือผูบ้ริหารใน 
การบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
  (ข)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลตลาดทุนไม่วา่
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศในเร่ืองดงัน้ี 
   1.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   
   2.  การกระท าโดยทุจริต การท าใหเ้สียหายต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี  
หรือต่อประชาชน   
   3.  การไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัหรือซ่ือสัตยสุ์จริต   
   4.  การจงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดขอ้ความจริง
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้   
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   5.  การประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยไม่ได้
รับอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉอ้โกงประชาชน   
  (ค)  กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการฟอกเงินไม่วา่เป็น 
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของ
แผน่ดินหรือค าพิพากษาหรือค าสั่งอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 

  ขอ้ 28   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการท่ีมีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย
อยา่งนอ้ยสองคน โดยอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ 32  

  ขอ้ 29   โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check 
and balance) กนัอยา่งเพียงพอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 30 และขอ้ 32 

  ขอ้ 30   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดของผูข้ออนุญาตแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  ทั้งน้ี ใหน้บัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
 (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะได้ 
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน   
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา  
ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  

(3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
 (4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง 
การใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
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หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน หรือเป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 31 
        ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญา 
มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต
หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าว  
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว  
ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั  
ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่ 
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 (6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็น 
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจาก 
ผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ 
ผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย   
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาต 
ต่อส านกังาน หรือเป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 31 
  (7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของ 
ผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
 (8)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ 
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ี 
มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึง 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย  
 (9)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบั 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต 
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  ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง  
(1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ 
ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้ 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง (5) และ (6) ค าวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่  
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือ 
ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชีพ แลว้แต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น 

  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล
ท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 30(4)  
หรือ (6) ใหผู้ข้ออนุญาตไดรั้บการผอ่นผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษทั
ท่ีแสดงวา่ไดพ้ิจารณาแลว้วา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ 
การใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย 
  (1)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าว
มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 (2)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 (3)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตั้ง 
บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  ขอ้ 32   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูข้ออนุญาตให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ  
 (2)  เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามขอ้ 30 และตอ้ง 
       (ก)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจ 
ในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  
         (ข)  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน                                    
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  (3)  มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
วา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (4)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

  ขอ้ 33   ผูข้ออนุญาตตอ้งมีระบบการจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินการในเร่ืองดงัน้ี 
  (ก)  จดัท าและเก็บเอกสารดงัน้ี   
   1.  ทะเบียนกรรมการ 
   2.  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจ าปีของบริษทั 
   3.  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ง 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (ค)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามขอบเขตเช่นเดียวกบัท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติั 
 (2)  มีกลไกท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคลากรตาม (1) จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 
ของผูข้ออนุญาต มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (3)  มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
รวมทั้งดูแลใหมี้การเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าว ใหถู้กตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว 
  (ก)  การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  (ข)  งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั 
หรือรายงานอ่ืนใด ท่ีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 
  (ค)  ความเห็นของกิจการเม่ือมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้ 
เป็นการทัว่ไป 
  (ง)  การใหข้อ้มูล หรือรายงานอ่ืนใด เก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าขึ้นเพื่อเผยแพร่
ต่อผูถื้อหุน้ หรือประชาชนเป็นการทัว่ไป ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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ส่วนท่ี 4 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 34   ตอ้งไม่ปรากฏเหตุอนัควรสงสัย ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อประชาชนไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  
หรือมีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 
  (2)  ผูข้ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 

 ขอ้ 35   งบการเงินของผูข้ออนุญาตและงบการเงินรวมประจ ารอบปีบญัชีล่าสุด  
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขออนุญาต ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัน้ี  เวน้แต่เป็นมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน   
  (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยไดจ้ดัท าใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ออกตามความในมาตรา 56 ซ่ึงใชบ้งัคบักบับริษทัต่างประเทศท่ีไดเ้สนอขายหุน้ 
ต่อประชาชนตามประกาศน้ีดว้ย 
  (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
   (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีหน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ
หรือก าหนด โดยมีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการท่ีแตกต่าง
จาก IFRS (reconciled IFRS) ไวด้ว้ย 
 (2)  รายงานของผูส้อบบญัชีตอ้งลงลายมือช่ือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชี) หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผูส้อบบญัชีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัน้ี 
  (ก)  ผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวมิใช่ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ีดว้ย 
    1.  งบการเงินดงักล่าวตอ้งผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
จากผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ิน ซ่ึงสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือดงักล่าว 
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   2.  ส านกังานสอบบญัชีทั้งสองแห่งตาม 1. ตอ้งเป็นสมาชิกประเภท 
เตม็รูปแบบ (full member) ของเครือข่ายเดียวกนันั้น 
  (ข)  ผูส้อบบญัชีต่างประเทศท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีต่างประเทศ
ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
     1.  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีอยูภ่ายใตห้น่วยงานก ากบัดูแลท่ีมีมาตรฐานการก ากบัดูแล
ผูส้อบบญัชีท่ีเทียบเคียงไดก้บัมาตรฐานการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีของประเทศไทย และไม่มีเหตุ 
อนัควรสงสัยวา่หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีดงักล่าว จะไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่
ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองเก่ียวกบัการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  
และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
    2.  เป็นผูส้อบบญัชีต่างประเทศอ่ืนนอกจากกรณีตาม 1. ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบตามประกาศดงักล่าว 

(3)  รายงานของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
  (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี  
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของ  
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัยอ่ยดงักล่าว
สามารถจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่ผูข้ออนุญาตเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตสามารถ
จดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1)  

ส่วนท่ี 5 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน 

_________________ 

 ขอ้ 36   ผูข้ออนุญาตแสดงให้เห็นไดว้า่มีสัญญาท่ีผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงินท่ี 
ร่วมจดัท าค าขออนุญาตใหท้ าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี เป็นระยะเวลาติดต่อกนัสามปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเลิกสัญญาในลกัษณะท่ีอาจส่งผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือท่ีปรึกษาทางการเงินใชเ้ป็นเหตุ 
ในการหลีกเล่ียงการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง 
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 (1)  ช้ีแจงขอ้มูลเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน  
                (2)  ติดตาม ดูแล และใหค้  าแนะน าผูข้ออนุญาตในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  การจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และสารสนเทศอ่ืน 
ท่ีส าคญัของบริษทัต่างประเทศ 
   (ข)  การด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 57 และมาตรา 58 
   (ค)  การปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามท่ีก าหนดในขอ้ 54  
วรรคสอง (1) และ (2) 
 ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ขอ้ 37   ขอ้ก าหนดตามขอ้ 36 ไม่ใชก้บัผูข้ออนุญาตท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัจดทะเบียนอยู่แลว้ 
  (2)  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุ้นท่ีมีลกัษณะตามวรรคสอง (2)   
รวมอยูด่ว้ย 
 (3)  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไข 
ในการร่วมทุนกบัภาครัฐ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะตามวรรคสอง (2)  รวมอยูด่ว้ย 
  การพิจารณาจ านวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหน่ึง (2) และ (3)  
ใหพ้ิจารณาการถือหุน้เฉพาะผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  (1)  ผูถื้อหุ้นเกินกวา่ร้อยละสิบของของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัต่างประเทศนั้น  
  (2)  ผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัต่างประเทศนั้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่วนท่ี 6 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประกอบ 
ธุรกิจการถือหุ้นบริษทัอ่ืน (holding company) 

_________________ 

ขอ้ 38   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษทัอ่ืน ผูข้ออนุญาตตอ้ง
แสดงไดว้า่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลกั ไม่วา่จะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผา่นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 40 ไม่วา่บริษทัเดียวหรือหลายบริษทั 
 (2)  ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 ทุกบริษทัรวมกนั  
เม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้  ทั้งน้ี เฉพาะขนาดของ 
บริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1) หรือของบริษทัตามขอ้ 40(2) มีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาด 
ของผูข้ออนุญาต 
 (3)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของ  
ผูข้ออนุญาตมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบั 
การประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่มีการลงทุนในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 โดยขนาดของบริษทัอ่ืนดงักล่าวทุกบริษทัรวมกนัมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของขนาดของผูข้ออนุญาต 

(4)  มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีท าให้ผูข้ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจดัการและ
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของผูข้ออนุญาต 
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของผูข้ออนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 41 
 (5)  บริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) หรือบริษทัตามขอ้ 40(2) ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั 
ผูข้ออนุญาตตามขอ้ 14(1) รวมทั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในส่วนท่ี 1 ถึง ส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี  
ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  การมีตวัแทนในประเทศไทยตามขอ้ 23  
   (ข)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการ และโครงสร้างกรรมการและการจดัการ 
ตามขอ้ 28 ขอ้ 29 ขอ้ 30 ขอ้ 31 และขอ้ 32 
  (ค)  ระบบจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 33  
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  (ง)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบังบการเงินตามขอ้ 35 วรรคหน่ึง โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 39  
   (จ)  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยหรือบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ 
กลุ่มซีแอลเอม็วี หากผูข้ออนุญาตมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ให้ไดรั้บยกเวน้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการมี
หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ส านกังานตามขอ้ 17 ดว้ย 
    1.  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุ้นท่ีมีลกัษณะตามวรรคสอง 2. 
รวมอยูด่ว้ย 
    2.  เป็นบริษทัต่างประเทศท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต (เฉพาะในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนหรือ 
มีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐท่ีท าใหก้ารถือหุน้ไม่สามารถเป็นไปตาม 1. ได)้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง 
มีผูถื้อหุ้นท่ีมีลกัษณะตามวรรคสอง 2. รวมอยูด่ว้ย 
    การพิจารณาจ านวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหน่ึง 1. และ 2. 
ใหพ้ิจารณาการถือหุน้เฉพาะผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
    1.  ผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบของของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัต่างประเทศนั้น  
    2.  ผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัต่างประเทศนั้น
อยา่งมีนยัส าคญั 
 (6)  ในกรณีท่ีบริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) หรือบริษทัตามขอ้ 40(2) จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
 การพิจารณาขนาดของผูข้ออนุญาตและขนาดของบริษทัตามวรรคหน่ึง (2) และ (3)  
ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การพิจารณาขนาดของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุญาตใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 
ในบริษทัอ่ืน (holding company) เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 

ขอ้ 39   งบการเงินประจ ารอบปีบญัชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อน 
ยืน่ค  าขออนุญาตของบริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) และบริษทัตามขอ้ 40(2) ตอ้งผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน  
แลว้แต่กรณี โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   (1)  ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต เวน้แต่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถท าการ 
สอบบญัชีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1) หรือ 
บริษทัตามขอ้ 40(2) จดัตั้งขึ้น 
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   (2)  ผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ินซ่ึงสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีเป็นเครือข่ายเดียวกบั 
ส านกังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต โดยส านกังานสอบบญัชีทั้งสองแห่งนั้น 
เป็นสมาชิกประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ของเครือข่ายดงักล่าว 
   ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือ
ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 35(2) 

ขอ้ 40   บริษทัท่ีจะถือวา่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 38 วรรคหน่ึง (1)  
ของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นบริษทัยอ่ยของผูข้ออนุญาต 
 (2)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วน  
ท่ีจะเป็นบริษทัย่อยตาม (1) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ  
โดยผูข้ออนุญาตถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  
และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทันั้น 
 (3)  เป็นบริษทัร่วม ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
  (ก)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว  
  (ข)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บแต่ไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัของบริษทันั้นไดไ้ม่แตกต่างจากการเป็นผูถื้อหุ้น 
ในสัดส่วนเกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  
  (ค)  เป็นบริษทัท่ีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าจะเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว 
เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตในคร้ังน้ี 

  ขอ้ 41   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1)  
อยา่งนอ้ยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษทัย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูข้ออนุญาต  
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตาม (1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 
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(ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย  
ในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตก่อน  

 (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
  (ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (3)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัย่อยกบั  
บุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย  
ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตก่อนการท ารายการดงักล่าว   
ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและ 
ขนาดเดียวกนักบัท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ 
ผูข้ออนุญาต 

ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง (1) และ (2) มาบงัคบัใชก้บับริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 40(2) และ (3) ดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 42   ในกรณีท่ีขนาดของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1) หรือบริษทัตามขอ้ 40(2) มีสัดส่วน 
ท่ีไม่มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต ให้บริษทัดงักล่าวไดรั้บยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีเทียบเคียงไดก้บักฎหมายหรือกฎเกณฑ์ 
ท่ีก ากบัดูแลบริษทัไทยตามขอ้ 16 
 (2)  การตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษทัตามขอ้ 39   

ส่วนท่ี 7 
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมกรณีผูข้ออนุญาต 

เป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ 
_________________ 

ขอ้ 43  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงอนุมติัการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 14(2)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
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(1)  วาระการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวเป็นวาระท่ีเสนอโดย 
ผูข้ออนุญาต   

(2)  ผูข้ออนุญาตไดใ้หข้อ้มูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม (1)  
ต่อผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไปพร้อมกบัเอกสารการนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีความครบถว้น 
ถูกตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 44   ผูข้ออนุญาตไม่อยูร่ะหวา่งการคา้งการน าส่งงบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบั 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพย  ์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหวา่ง 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินหรือรายงานเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัต่างประเทศอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่อยูร่ะหวา่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรายงานต่อส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แลว้แต่กรณี หรือไม่อยู่ระหวา่งการมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของ
ส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 
แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

   ขอ้ 45   ในระหวา่งท่ีบริษทัต่างประเทศเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่ปรากฏพฤติกรรมท่ี 
อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษทัจดทะเบียนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีการบริหารกิจการ 
ในลกัษณะไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดช่องใหผู้ถื้อหุน้เขา้ตรวจสอบ หรือมีการเพิกเฉย ละเลย หรือจงใจ 
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางของส านกังานท่ีไดเ้ผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
เป็นตน้ 

   ขอ้ 46   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ให้เฉพาะบุคคลท่ีก าหนด 
(placement) และเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ีดว้ย  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (1)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหบ้ริษทัต่างประเทศ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า บริษทัต่างประเทศไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ 
อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 
  (2)  หนงัสือนดัประชุมตาม (1) มีขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น 
และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (ก)  วตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
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  (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัหุน้ท่ีออกในเร่ืองจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย และราคาเสนอขาย
ซ่ึงเป็นการระบุราคาท่ีแน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดท่ีแน่นอน 
  (ค)  ราคาตลาดท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการค านวณ 
  (ง)  ในกรณีท่ีก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน (fixed price) ตอ้งระบุกลุ่มบุคคลท่ี 
คาดวา่จะเสนอขาย 
  (จ)  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจากการเสนอขายหุน้ท่ีขออนุมติัออกในคร้ังน้ี  
โดยอยา่งนอ้ยใหร้ะบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เม่ือมีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ในราคาต ่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution)  
  (ฉ)  สิทธิของผูถื้อหุ้นในการคดัคา้นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตาม (4)  
  (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่างประเทศท่ีแสดงถึงความจ าเป็น 
ในการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า โดยอธิบายถึงความคุม้ค่าของประโยชน์ท่ีบริษทัต่างประเทศ 
จะไดรั้บเปรียบเทียบกบัส่วนต่างของราคาเสนอขายกบัราคาตลาดท่ีบริษทัต่างประเทศตอ้งสูญเสียไป 
รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดท่ีใช ้และการก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 
 (ซ)  ขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 (3)  จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมี 
การแสดงรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงราย ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่สามารถเขา้ประชุม 
และใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตวัเองสามารถมอบฉนัทะให้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้และในกรณีท่ี 
กรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษ
ของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย 
 (4)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้รวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้นั้น  

ขอ้ 47   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company)   
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีโครงสร้างการบริหารกิจการ รวมทั้งกลไกการก ากบัและการติดตามดูแลให้
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 มีการด าเนินงานในลกัษณะท่ีสามารถรักษาประโยชน์ในเงินลงทุน
ของผูข้ออนุญาตอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย   

(1)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต ตอ้งไม่เป็นการลงทุนในบริษทัอ่ืนในลกัษณะ  
เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาต การบริหารงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย 
การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตต่อสาธารณชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจาก  
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การลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบัการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่เป็นการลงทุนใน
บริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (2) 
 (2)  การลงทุนในบริษทัอ่ืนตาม (1) ตอ้งเป็นการลงทุนท่ีเม่ือค านวณขนาดของ 
บริษทัอ่ืนดงักล่าวทุกบริษทัรวมกนัแลว้ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของขนาดของผูข้ออนุญาต   
ทั้งน้ี การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนดงักล่าวมิใหน้บัรวมสัดส่วนการลงทุนดงัน้ี 
   (ก)  ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยตามขอ้ 40(1) ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน มิใหน้บัรวม 
การลงทุนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
(portfolio investment)   
  (ข)  การลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ประสงคจ์ะลงทุนในบริษทัดงักล่าว
เป็นเวลามากกว่าหน่ึงปี  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีบริษทัอ่ืนนั้นเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบั
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 
  (ค)  การลงทุนในบริษทัอ่ืนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหลกัทรัพยต์ามสัดส่วน 
การถือหุน้ (right offering)  
  (ง)  สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัอ่ืนของผูข้ออนุญาต  
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 40 

ขอ้ 48   ใหผู้ข้ออนุญาตตามขอ้ 47 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 38(2) 
  (2)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตตามขอ้ 38(3) 
  (3)  การมีคุณสมบติัตามส่วนท่ี 2 ถึงส่วนท่ี 4 ของบริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) หรือ 
บริษทัตามขอ้ 40(2)       
 (4)  การประกอบธุรกิจหลกัผ่านบริษทัร่วมตามขอ้ 40(3)   
  (5)  กลไกการก ากบัดูแลบริษทัร่วมตามขอ้ 41 วรรคสอง 

หมวด 3 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต 

_________________  

 ขอ้ 49   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัก่อนหรือระหวา่งการเสนอขาย ตามส่วนท่ี 1 
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 (2)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทั ตามส่วนท่ี 2 
 (3)  เง่ือนไขอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัการเสนอขาย ตามส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 1 
เง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัก่อนหรือระหวา่งการเสนอขาย 

_________________ 

ขอ้ 50   นบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  
หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัให้มีการโฆษณาช้ีชวนเก่ียวกบัหุน้โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการแจกจ่าย 
หนงัสือช้ีชวน ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการโฆษณาตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
   (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูล 
ท่ีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 4  
ของประกาศน้ี 
   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัน้ี 
   (1)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
   (2)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
  (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
   (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจ บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

ขอ้ 51   ในการโฆษณาช้ีชวนใหซ้ื้อหุน้ทางส่ิงตีพิมพ ์นอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามท่ี
ก าหนดในมาตรา 80 แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหเ้อกสารหรือการโฆษณานั้น มีขอ้มูลเก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัและความเส่ียงตามท่ีก าหนดในขอ้ 75(1) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (ช) โดยสังเขปดว้ย 

 ขอ้ 52   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่ก าหนดราคาหุน้ในบางส่วนท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป สูงกวา่ราคาหุน้ 
ในส่วนท่ีแบ่งสรรไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนด ไม่วา่การเสนอขายต่อบุคคล 
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ท่ีก าหนดดงักล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกนักบัการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปหรือในช่วง 
เกา้สิบวนัก่อนการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  เวน้แต่การเสนอขายต่อบุคคลท่ีก าหนดดงักล่าว 
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  การเสนอขายต่อกรรมการและพนกังานของผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 
ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
  (ข)  เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
 (2)  ด าเนินการขายหุ้นใหแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ 
การอนุญาต หากไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและยงัประสงคจ์ะ
เสนอขายหุน้ต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงส านกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนัเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและ 
แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั
ดว้ย (ถา้มี) ในกรณีน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามท่ีเห็นควร แต่ระยะเวลา 
ดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตคร้ังแรก  ทั้งน้ี ในการพิจารณา
ผอ่นผนั ส านกังานอาจเรียกใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตส่งขอ้มูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก็ได ้
 (3)  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุน้ไดต้ามจ านวนขั้นต ่า  
หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับการรับหุ้น 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุน้ดงักล่าวทั้งจ านวนและคืนเงินแก่ 
ผูจ้องซ้ือ 
  (4)  นบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่จนถึง 
วนัก่อนการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ ส าหรับการเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตในคร้ังนั้น  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ด าเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูท่ี้จะลงทุน 
ในหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าว  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็น
และสมควร 

ส่วนท่ี 2 
เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทั  

_________________ 

 ขอ้ 53   เพื่อใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัและการใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ 
ในดา้นอ่ืน ๆ ภายหลงัไดรั้บอนุญาตยงัคงเทียบเคียงไดก้บัการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวของบริษทัอ่ืน 
ท่ีเสนอขายหุน้เป็นการทัว่ไปในประเทศไทย ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข 
ตามท่ีก าหนดในส่วนน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีมี 
การก ากบัดูแลในเร่ืองดงักล่าวเทียบเคียงไดก้บัแนวการก ากบัดูแลบริษทัไทย  
  (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดรั้บการผอ่นผนัเง่ือนไขตามขอ้ 58   

 ขอ้ 54   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้กลไกท่ีจะท าใหม้ัน่ใจวา่การบริหารกิจการ 
ของบริษทัจะเป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กรรมการและผูบ้ริหารมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 (2)  การมีมาตรการท่ีเพียงพอท่ีจะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดตาม รับรู้ และตดัสินใจ 
เก่ียวกบัการด าเนินการท่ีส าคญัของบริษทั 
 การจดัใหมี้กลไกตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงกลไกท่ีรองรับการด าเนินการในเร่ืองดงัน้ี 
 (1)  การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 (2)  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทั 
  (3)  การด าเนินการเพื่อใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตทราบถึง 
การมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
 (4)  การจดัท าความเห็นในกรณีท่ีมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องผูไ้ดรั้บอนุญาต  
และการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
 (5)  การจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณา 
ลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
  เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามความ 
ในวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียด ตามควรแก่กรณี   
ทั้งน้ี ในการก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าวใหส้ านกังานค านึงถึงมาตรฐานการด าเนินการของบริษทัไทย  
และมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไทย เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย  

 ขอ้ 55   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด ารงคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 (1)  การมีตวัแทนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23 
 (2)  การมีระบบเก่ียวกบัการจดัท าและจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 33  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบับุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดว้ย 
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 ขอ้ 56   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม
มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ติดตามดูแลการมีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 27 โดยหากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการเท่าท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการหยดุการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าว 
  (2)  ดูแลและจดัใหมี้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 และขอ้ 28 
อยูต่ลอดเวลา โดยในกรณีท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งด าเนินการเท่าท่ีมีอ านาจตามกฎหมายเพื่อให้ไดก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวดว้ย 

 ขอ้ 57   ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้สถานท่ีประชุม หรือ
ช่องทางและวิธีการท่ีผูถื้อหุน้ในประเทศไทยจะสามารถแสดงความคิดเห็นใหป้รากฏต่อผูถื้อหุ้นอ่ืน 
และออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยสะดวก โดยช่องทางและวิธีการดงักล่าวตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย
และกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูไ้ดรั้บอนุญาตดว้ย 

 ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าเง่ือนไขในส่วนน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใชก้บัการเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บอนุญาตได ้ 
โดยส านกังานจะผ่อนผนัเง่ือนไขดงักล่าวเป็นการทัว่ไป หรือเป็นรายกรณีก็ได ้
 (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของ
ต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศดงักล่าว  
 (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในส่วนน้ีได ้เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัทางกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบัผูไ้ดรั้บอนุญาต 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานและต่อมาหนา้ท่ีดงักล่าวส้ินสุดลงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศท่ีออก 
ตามความในมาตรา 56  
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
ดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ในการผ่อนผนัและการก าหนดเง่ือนไขดงักล่าว ใหส้ านกังานน าปัจจยัดงัน้ีมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
 (1)  กฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการบงัคบัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเง่ือนไขท่ีขอผอ่นผนั เม่ือเทียบเคียงกบักฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศไทยในเร่ืองดงักล่าว 
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 (2)  ปัจจยัใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงส่งผลต่อความคุม้ครองหรือสิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น  
การไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีขอผ่อนผนัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
ผูท่ี้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นตน้ 

 ขอ้ 59   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการผอ่นผนัเง่ือนไขตามขอ้ 58 วา่ขอ้เท็จจริง 
พฤติการณ์ หรือสภาพการณ์ ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่อผอ่นผนัเง่ือนไขดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป  
ซ่ึงการเปล่ียนแปลงไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของผูไ้ดรั้บอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั ส านกังาน 
อาจยกเลิกหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงการผอ่นผนัดงักล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัภายหลงัการเสนอขาย  

_________________ 

 ขอ้ 60   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตจะมีการออกหลกัทรัพยใ์หม่ หรือมีการด าเนินการใด 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ส่วนแบ่งก าไร หรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น   
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองนั้นตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีก่อน   
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นและสมควร   
  (1)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกหลกัทรัพยโ์ดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
สามในส่ีของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (2)  ในกรณีท่ีการออกหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ในราคาต ่า ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้รวมตวักนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้นั้น 
  การนบัมติท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ตอ้งไม่นบัรวมเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมตินั้น รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ทั้งหมดต่อ 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 ขอ้ 61   ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติั 
ตามขอ้ผูกพนัท่ีให้ไวใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ  
ร่างหนงัสือช้ีชวน รวมทั้งด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม 
ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเป็นอยา่งอ่ืน 
  มติท่ีประชุมตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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 (1)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 
ผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (2)  ไม่มีผูถื้อหุน้รวมตวักนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 
ท่ีมาประชุม ออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้นั้น 
  การนบัมติท่ีประชุมตามวรรคสอง (1) และ (2) ตอ้งไม่นบัรวมเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมตินั้น รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ขอ้ 62   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้สัญญาท่ีผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ตามขอ้ 36 หากเกิดกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใดในระหวา่ง
ก าหนดระยะเวลาตามสัญญาดงักล่าว ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ท่ีอยูใ่น
บญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ 36(1) และ (2) แทนท่ีปรึกษาทางการเงิน 
รายเดิมโดยไม่ชกัชา้ 

 ขอ้ 63   ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตประสงคจ์ะไดรั้บ 
หรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน และตามประกาศน้ี 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาท่ี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินมีหนา้ท่ีตามประกาศดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 64   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(holding company) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีกลไกการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) หรือบริษทั 
ตามขอ้ 40(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 52(4) และขอ้ 61 ดว้ย โดยอนุโลม 

ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

ของบริษทัซีแอลเอม็วี 
_________________ 

 ขอ้ 65   ขอ้ก าหนดในภาคน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) ของบริษทัซีแอลเอม็วีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  บริษทัซีแอลเอม็วีท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ในประเทศไทยเพื่อจดทะเบียน 
หุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 (2)  บริษทัซีแอลเอม็วีตาม (1) ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนแลว้ และประสงคจ์ะเพิ่มทุน
และเสนอขายหุน้ในประเทศไทย 

ขอ้ 66   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปของบริษทั 
ซีแอลเอม็วี ให้น าหลกัเกณฑก์ารยืน่ค าขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 และหลกัเกณฑก์ารอนุญาต
ตามหมวด 2 ของภาค 2 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการมีหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ส านกังานตามขอ้ 17  
   (ก)  เป็นบริษทัซีแอลเอม็วีท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุ้นท่ีมีลกัษณะตาม (2) (ข)  
รวมอยูด่ว้ย 
   (ข)  เป็นบริษทัซีแอลเอม็วีท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไข 
ในการร่วมทุนกบัภาครัฐ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะตาม (2) (ข) รวมอยูด่ว้ย 
  (2)  การพิจารณาจ านวนการถือหุน้ของบุคคลไทยตาม (1) ใหพ้ิจารณาการถือหุน้ 
เฉพาะผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
   (ก)  ผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัต่างประเทศนั้น  
   (ข)  ผูถื้อหุ้นท่ีโดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัต่างประเทศนั้น
อยา่งมีนยัส าคญั 
  (3)  ในกรณีดงัน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตท่ีมีลกัษณะดงัน้ีไดรั้บยกเวน้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
ท่ีปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 36 
   (ก)  เป็นบริษทัจดทะเบียนอยู่แลว้ 
   (ข)  เป็นบริษทัซีแอลเอม็วีท่ีมีลกัษณะตาม (1) 

ขอ้ 67   ใหบ้ริษทัซีแอลเอม็วีท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามขอ้ 66 ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 2 ของประกาศน้ี   
 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส้ านักงานมีอ านาจตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 58 และขอ้ 59 โดยอนุโลม 
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ภาค 4 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________ 

  ขอ้ 68   ขอ้ก าหนดในภาคน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  การเสนอขายหุน้โดยบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ดงักล่าวไดรั้บอนุญาตตาม 
ภาค 2 หรือภาค 3  
  (2)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ดงักล่าวเสนอขาย
พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นของบริษทัต่างประเทศตาม (1)  
  (3)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัต่างประเทศตาม (1) โดยไม่ไดรั้บยกเวน้
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดย 
บริษทัต่างประเทศซ่ึงเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 

  ขอ้ 69   การเสนอขายหุ้นจะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหุน้ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 70   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหุน้ตามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล
ส้ินสุดลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหุน้ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายคร้ังก่อนอีก  
ใหผู้เ้สนอขายหุ้นยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

หมวด 2 
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม 

_________________ 

 ขอ้ 71   ใหผู้เ้สนอขายหุน้ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดในหมวด 3 และ
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนด
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน โดยวิธีการยืน่ใหเ้ป็นดงัน้ี  
  (1)  แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์ 
จ านวนหา้ชุด  
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  (2)  ขอ้มูลในรูปของขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด 
  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหุ้นยืน่ต่อส านกังานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์และขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ขอ้ 72   ผูเ้สนอขายหุน้มีหนา้ท่ีช าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน  
และการยืน่ค าขอต่าง ๆ   

หมวด 3 
แบบและขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

  ขอ้ 73   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)  
   (3)  มีขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 
  แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามวรรคหน่ึงและร่างหนงัสือช้ีชวน  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

 ขอ้ 74   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ให้เป็นไปตามแบบ 69-1-F  
ทา้ยประกาศน้ี 

 ขอ้ 75   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 74 ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติม 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้จ ากดัและความเส่ียงในเร่ืองดงัน้ี 
  (ก)  สิทธิและความคุม้ครองท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนในหุน้ท่ีออกโดย 
บริษทัต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัต่างประเทศจดัตั้งขึ้น 
ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑน์ั้น ๆ ดว้ย  ทั้งน้ี ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้สดง
ในหนา้ปกของแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ยตวัอกัษรท่ีเนน้และสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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 (ข)  การด าเนินคดีทางกฎหมายกบับริษทัต่างประเทศ หรือผูเ้สนอขายหุน้ เน่ืองจาก
มิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  ทั้งน้ี ใหร้ะบุถึงเขตอ านาจศาลในการฟ้องร้องบงัคบัคดีต่อ 
บริษทัต่างประเทศดว้ย 

(ค)  ผลกระทบท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัต่างประเทศอาจไดรั้บ ในกรณีท่ีกฎหมายของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัต่างประเทศนั้นมีขอ้จ ากดัในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถา้มี) 

  (ง)  ขอ้จ ากดัในการซ้ือหุ้นของบริษทัต่างประเทศ ในกรณีท่ีหุ้นดงักล่าว 
ท่ีจะจดัสรรใหผู้ล้งทุนในประเทศไทย มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินคงเหลือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ  
  (จ)  การเสนอขายหุ้นท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี ตอ้งจดัให้มีค  าเตือนท่ีสามารถ 
ท าใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งและเขา้ใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของ
ราคาหุน้ดงักล่าวเม่ือเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   1.  เป็นการเสนอขายโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุน้ท่ีเสนอขายดงักล่าว 
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และ 
  2.  บริษทัต่างประเทศมีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใด 
ในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึ้นในระหวา่งหกเดือนก่อน 
การเสนอขายในคร้ังน้ี และหุน้ท่ีเสนอขายในระหวา่งหกเดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละสิบ
ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

 (ฉ)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่สิทธิของผูถื้อหุน้และความคุม้ครอง 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการบริษทั (corporate matter) ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายไทย 
อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บความคุม้ครอง ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพย ์
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัต่างประเทศตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการบริหารกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศดงักล่าวดว้ย 
  (ช)  ขอ้จ ากดัหรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือ 
การตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น ขอ้จ ากดัในการมอบฉนัทะในการใชสิ้ทธิออกเสียง  
ขอ้จ ากดัท่ีจะไม่ไดรั้บใบหุน้เน่ืองจากหุ้นของบริษทัต่างประเทศอยูใ่นระบบไร้ใบหุน้ เป็นตน้ 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือและสถานท่ีติดต่อของผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอ านาจหนา้ท่ีของตวัแทนดงักล่าว 
อยา่งชดัเจน 
  (3)  ขอ้มูลของบุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินการจดัท าและเก็บเอกสารของบริษทัตาม
ขอ้ 33(1) ซ่ึงรวมถึงช่ือ คุณวุฒิ และขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคคลดงักล่าว 
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  (4)  ขอ้ความท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจน เก่ียวกบัภาษาท่ีจะใชใ้นการจดัท าหนงัสือช้ีชวน  
งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 
และการใหข้อ้มูลอ่ืนหรือรายงานเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

(5)  ในกรณีบริษทัต่างประเทศเสนอขายหุน้เพื่อน าไปจดทะเบียนซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่บริษทัต่างประเทศ
ผา่นการพิจารณาเบ้ืองตน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการรับหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนแลว้   
 (6)  ขอ้มูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑข์องต่างประเทศท่ีใชบ้งัคบักบั 
ผูข้ออนุญาตในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ 
ในเร่ืองท่ีส าคญั กบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย 
ในเร่ืองดงักล่าว หรือกลไกท่ีจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหก้ารบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครอง 
ผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีส าคญัเทียบเคียงไดก้บักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของ 
ประเทศไทย (ถา้มี) 

 ขอ้ 76   ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพยสิ์นไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูล การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งกระท าโดยบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตและท่ีปรึกษา 
ทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตพิจารณาวา่มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ โดยผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าว
ตอ้งเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินหรือบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีอยู่ 
ในบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีส านกังานใหก้ารยอมรับ  
 (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นบุคคลต่างประเทศ ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
  (ก)  อยูใ่นบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของ
ประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นนั้น ๆ ได ้ 
  (ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือตาม (ก) ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 
   2.   เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 
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   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm)    

ขอ้ 77   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหุ้นยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีจดัท าเฉพาะภาษาองักฤษ  
หากผูเ้สนอขายหุน้ประสงคจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เป็นภาษาไทย ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูล 
ท่ีจะเผยแพร่ดงักล่าวไวเ้ป็นภาคผนวกต่อทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลดว้ย และใหถื้อวา่ขอ้มูลดงักล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

  ขอ้ 78   งบการเงินของบริษทัต่างประเทศท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล                    
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นภาค 2 หรือภาค 3 แลว้แต่กรณี 

   ขอ้ 79   ก่อนปิดการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขายหุน้ไดเ้ปิดเผย
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ 
บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหุน้ท่ี 
เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขาย ผูเ้สนอขายหุน้ตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผย 
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ี
แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 
ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 4 
การรับรองขอ้มูล 

_________________ 

 ขอ้ 80   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีการลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  การเสนอขายหุน้โดยบริษทัต่างประเทศท่ีออกหุน้ ตอ้งลงลายมือช่ือโดย 
กรรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของบริษทัท่ีออกหุ้นนั้น  
พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
  (2)  การเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ ตอ้งลงลายมือช่ือโดย 
   (ก)  ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้สนอขายหุน้นั้น และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  
ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
   (ข)  กรรมการทุกคนและผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชีของ
บริษทัต่างประเทศท่ีออกหุน้นั้น พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   
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  (3)  ในการเสนอขายหุน้ท่ีไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ให้ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนั
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)   

  ขอ้ 81   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหบุ้คคลท่ีตอ้งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 80 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้ใหนิ้ติบุคคลดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจาก 
การท่ีบุคคลดงักล่าวอยูใ่นภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบงัคบัตนเองได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย
ทางร่างกายหรือทางจิต ผูเ้สนอขายหุน้ไม่จ าตอ้งจดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการขอ้มูล 
  (2)  หากเหตุท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เม่ือเหตุดงักล่าวหมดส้ินไป ใหผู้เ้สนอขายหุน้จดัใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือ
ทนัที เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามขอ้ 82 

หมวด 5 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

_________________ 

  ขอ้ 82   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 68 และมาตรา 75 เม่ือผูเ้สนอขายหุน้ไดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน และไดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลครบถว้นแลว้ ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
เม่ือพน้ระยะเวลา ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก าหนดหลงั  ทั้งน้ี ก าหนดเวลาดงักล่าวตอ้ง 
ไม่เกินกวา่ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีครบถว้น 
  (1)  สิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือ 
ช้ีชวนท่ีครบถว้น 
  (2)  วนัท่ีผูเ้สนอขายหุ้นไดร้ะบุขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ซ่ึงไดแ้ก่ จ านวน 
และราคาของหุ้นท่ีเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย  
การจดัสรร และขอ้มูลอ่ืนในท านองเดียวกนั รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว ครบถว้นใน 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ซ่ึงมีรายการขอ้มูลในส่วนอ่ืนครบถว้น จนถึงวนัท่ียืน่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่
สิบส่ีวนั 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2558     
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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