
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 3/2558 
เรื่อง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษทัต่างประเทศ 

ซึ่งไมม่ีหุ้นเป็นหลักทรัพยซ์ื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(ฉบับประมวล) 

________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี ้

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กำหนด 
ตามประกาศนี้  
  คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษัทย่อย”  
“บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  
“ผู้มีอำนาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  
  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “บริษัทซีแอลเอม็วี”  หมายความว่า   บริษัทต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ประเทศกลุ่มซีแอลเอม็วี 
  “ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี” (CLMV)  หมายความว่า   ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ 
  “ธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น” (holding company)  หมายความว่า   บริษัทต่างประเทศ 
ที่ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มกีารประกอบธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย  
หรือบริการอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง  
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  “บริษัทไทย”  หมายความว่า   บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ 
มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความว่า   กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง 
เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าทีร่ับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถงึกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการ 
ที่คณะกรรมการมีมตอินุมัตไิว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น  
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า   หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนัน้ และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  
  “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1  
  “บุคคลไทย”  หมายความว่า    
  (1)  บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
  (2)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไมร่วมถึงนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ทีม่ีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิตบุิคคลนั้น 
 (ก)  บุคคลธรรมดาตาม (1) 
 (ข)  นิติบุคคลตาม (2) 
  (4)  นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของ (3) 
  (5)  นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
  “การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในราคาต่ำ”16  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม ่
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าราคาตลาด  ทั้งนี้ ราคาเสนอขายและราคาตลาดเป็นไปตามประกาศ

 
16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 34/2565  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
  “ธุรกิจสถาบันการเงิน”  หมายความว่า   ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่ว่าเป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  “ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่สามารถทำการสอบบัญชีได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษทัต่างประเทศจัดตั้งขึ้น  

ภาค 1 
บททั่วไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใช้ประกาศ 
_________________ 

  ข้อ 3   ประกาศนี้เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซึ่งรองรับเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering)  
โดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการจดทะเบียนหุ้น 
ที่เสนอขายต่อประชาชนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเพื่อ 
การเพิ่มทุนภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว  ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับ
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
 (ก)  บริษัทต่างประเทศที่ไม่ใช่กรณีตาม (ข) ให้อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ ์
เกี่ยวกับการอนุญาตในภาค 2 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนในภาค 4 
 (ข)  บริษัทซีแอลเอ็มวี ให้อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ในภาค 3 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนในภาค 4 
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ให้อยู่ภายใต้บังคับ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนในภาค 4 

  ข้อ 411   ยกเลิก 

 

 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 2 
ภาษาที่ใช้ในการยื่นข้อมูลหรือเอกสาร 

_________________ 

  ข้อ 5   การยื่นขอ้มูลหรอืเอกสารต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 
  (1)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี ้
 (ก)  ภาษาไทย 
 (ข)  ภาษาอังกฤษ  
 (ค)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (2)  ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสาร 
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก)  ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง 
ตรงตามสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
 (ข)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรือเอกสาร 

ที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนหรอืมีอยู่จริงและมไิด้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดทำเป็นภาษาใด 
ในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่ว่าจะมีการจัดทำด้วยภาษาอื่นด้วยหรือไม่  เว้นแตไ่ด้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 

หมวด 3  
อำนาจของสำนักงาน 

_________________ 

  ข้อ 61   ยกเลิก 

  ข้อ 7   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ได้  
 

 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหลักทรัพย์มีลักษณะหรอืรปูแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้เท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็น
การหลีกเล่ียงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้  
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทย
โดยรวม  
  (4)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทนุโดยรวม หรืออาจ 
ทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือ 
เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 

  ข้อ 8   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ซึ่งหากข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏ 
ต่อสำนักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นนั้นอาจทำให้การพิจารณาของสำนักงานเปล่ียนแปลงไป  
ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร ช้ีแจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้บริษัทต่างประเทศระงับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน 
จนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  (2)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหุ้นในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือ 
ยังไม่มีผู้จองซือ้ และให้การอนุญาตเป็นอันส้ินสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้น 
ในส่วนที่ได้เสนอขายหรือมีผู้จองซื้อแล้ว 

  ข้อ 9   ในกรณทีี่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนกังานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับ 
กับการเสนอขายหุ้นตามภาค 2 หรือภาค 3 ได้  
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว  
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน  ทัง้นี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
  (3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 
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  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  ข้อ 9/17   ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามภาค 2 หรือภาค 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำส่ัง 
ของสำนักงานที่จะส่ังให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (1)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
  (3)  ช้ีแจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง   
และไม่ทำให้สำคัญผิด 
  (4)  กระทำการหรอืไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุน 
ตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตอ่ความเป็นจริง 
และไม่ทำให้สำคัญผิด 

  ข้อ 10   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กำหนด 
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายหุ้นแสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนยัสำคัญ และมีเหตอุนัควรทีจ่ะไม่แสดงรายละเอยีดของข้อมูล 
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดำเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 11   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
ตามภาค 4 หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอตอ่ 
การตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดำเนินการดังตอ่ไปนี้  
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 
  (1)  เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
  (2)  แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิ 
  (3)  จัดให้มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระในการทำความเห็นเกี่ยวกับ 
ความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวน 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 26/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
ต่อสำนักงานอีกต่อไป 

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

_________________ 

หมวด 1 
การยื่นคำขออนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 12   ให้บริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต   
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมทีี่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย 

  ข้อ 131   ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงาน 
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
สำหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการหรือสถานที่อื่นใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการที่เกิดข้ึนจริงและเป็นไปตามสมควร  
โดยสำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวได้ 
  ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับการเยี่ยมชมกิจการหรอืสถานที่อื่นใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืปริมณฑล 

 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 13/11   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ 
ผู้ขออนุญาตช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง 
ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน  
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำช้ีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 
_________________ 

  ข้อ 1417   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ 
ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่มีลักษณะตามขอ้ 15/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามทีก่ำหนดในข้อ 15/1(1) (ก) 
  (2)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนมุัติการเสนอขายหุ้น 
ในครั้งนี้ และมติดังกล่าวได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต   
  (3)  เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 
        (ก)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและความร่วมมือ 
ของหน่วยงานต่างประเทศ ตามส่วนที่ 1 
        (ข)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง ตามส่วนที่ 2 
        (ค)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ ตามส่วนที่ 3 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 2/2566  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
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        (ง)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ตามส่วนที่ 4 
        (จ)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ตามส่วนที่ 5 
        (ฉ)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอื่น (holding company) 
นอกจากหลักเกณฑต์าม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แล้ว ตอ้งเป็นไปตามขอ้กำหนดเพิม่เติมตามส่วนที ่6 ด้วย 
        (ช)  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจากหลักเกณฑ์ตาม (ก) ถึง 
(ฉ) แล้ว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามส่วนที่ 7 ด้วย 

ส่วนที่ 1 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย 
และความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ 

_________________ 

  ข้อ 1517   ผู้ขออนุญาตต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยแสดงต่อสำนักงานได้ว่า 
  (1)  การประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้ 
        (ก)  ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย ์การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น 
        (ข)  ไมม่ีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ อันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับ 
ผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ 
        ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การพิจารณากรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง (ก) และผลกระทบอย่างร้ายแรง 
และมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง (ข) ได้ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ 
ประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 

  ข้อ 15/12   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังตอ่ไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กำหนดในข้อ 15/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต 

 
17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 2/2566  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2558) 
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 (ก)  เคยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ 
 (ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจาก 
มีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังนี้ 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน์
มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยทำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 
 (ค)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง  
หรือสร้างข้อมูลที่อาจไมม่ีอยู่จริงในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ 
 (ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการทีม่ีลักษณะหลอกลวง  
ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง  
หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพจิารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น 
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  ข้อ 15/22   มิให้นำความในข้อ 15/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตซึ่งได้แก้ไขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุม 
การดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 15/1(1) หรือ (2) แล้ว 

  ข้อ 16   กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทยีบเคียงได้กับ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีก่ำกับดูแลบริษัทไทย หรือผู้ขออนุญาตแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดให้มีกลไกที่จะ 
ทำให้การบริหารกิจการของผู้ขออนุญาตและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับ 
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย 

  ข้อ 17   ไมม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้  
จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑท์ี่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว 
  (1)  ประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น 
  (2)  ประเทศที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ 

ส่วนที่ 2 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง 

_________________ 

  ข้อ 18   ผู้ขออนุญาตต้องมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 

  ข้อ 19   โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขออนุญาต บริษทัย่อย และบริษัทร่วมต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถอืหุ้นได้อย่างชัดเจน 
  (2)  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ 
บริษัทร่วมเกนิกว่ารอ้ยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัย่อยหรอืบริษทัร่วมนัน้  
เว้นแต่จะแสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 20   โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทอืน่ต้องไมม่ีลักษณะ 
เป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 21  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นกรณี 
ตามข้อ 22 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 21 และข้อ 22  
  (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น ให้คำนวณตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น 
  (2)  คำว่า “บริษัทอื่น” ให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกิจการอื่นใด 
ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันด้วย 

  ข้อ 21   ผู้ขออนุญาตและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้ง 
ต่อหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีการถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น ในกรณีที่บริษทัอื่นเป็นผู้ถือหุ้น 
ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ   
ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต 
 (ค)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบในบริษัทอื่นตั้งแต ่
สองบริษัทขึ้นไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นเหล่านั้นถอืหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
  (2)  กรณีการถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกนิกว่าร้อยละสิบ ในกรณีที่ 
บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ไม่เกินกว่ารอ้ยละห้าสิบ 
 (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบ 
  (3)  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
 (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกนิกว่าร้อยละยีสิ่บห้า ในกรณีที ่
บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
 (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า   
ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง 
  (1)  การพิจารณาการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอืน่ ให้นับรวมการถือหุ้น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้รวมเป็นการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของ 
บริษัทอื่น ตามแต่กรณีด้วย 
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 (ก)  การถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอื่น แล้วแต่กรณี ที่มกีารถือหุ้น 
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นทุกทอดตลอดสายเท่าทีก่ารถือหุ้นในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ 
ยี่สิบห้าของนิติบุคคลอื่นนั้น 
 (ข)  ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของ 
ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 
ยี่สิบห้าของผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
 (ค)  ผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของบริษัทอื่น  
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของบริษัทอื่น 
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
 (ง)  การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นตาม (ข)  
หรือ (ค) 
  (2)  ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดการนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะ 
เป็นการถือหุ้นไขว้โดยทางอ้อมซึง่มีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้น 

  ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
กับบริษัทอื่นโดยไม่ตอ้งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 21 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทอื่น แล้วแต่กรณี รวมกันในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุ้นตามข้อ 21 ของผู้ขออนุญาตหรือ 
บริษัทอื่น แล้วแต่กรณี ซึง่สามารถถ่วงดุลการใช้อำนาจควบคุมในผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอื่น  
แล้วแต่กรณี ได้ 
  (2)  การถือหุ้นไขว้มีเหตุจำเป็นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้น 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”   
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม 

  ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย 
เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรบัหนังสือ คำส่ัง หมายเรียก หรือ 
เอกสารใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับผู้ขออนุญาตได ้และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ไดร้ับมอบหมาย  ทัง้นี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

  ข้อ 24   ไมม่ีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของผู้ขออนุญาตจะ 
ไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
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  ข้อ 25   กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนญุาตไม่มีผลประโยชน์อื่น 
ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไก 
ที่จะทำให้เช่ือมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ส่วนที่ 3 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ 

_________________ 

  ข้อ 26   คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัตกิารแทน
คณะกรรมการในเรื่องใด ต้องมีกลไกที่ส่งผลให้การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 27   ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม  
มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
  (2)  มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลัง 
ไม่เกินกว่าสิบปี 
 (ก)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บรหิาร 
ในการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มนีัยสำคัญ 
 (ข)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุนไม่ว่า 
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศในเรื่องดังนี ้
   1.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   2.  การกระทำโดยทุจริต การทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้  
หรือต่อประชาชน   
   3.  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริต   
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   4.  การจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง
อันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง   
   5.  การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน   
 (ค)  กระทำการอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินไมว่่าเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ และต้องคำพิพากษาหรือคำส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
หรือคำพิพากษาหรือคำส่ังอื่นใดในทำนองเดียวกัน 

  ข้อ 28   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการทีม่ีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
อย่างน้อยสองคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 32  

  ข้อ 299   โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อย 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 32/1 
  (2)  บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือ 
ตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอืน่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน 

  ข้อ 30   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของผู้ขออนุญาตแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนุญาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
  (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา  
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 
 

 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 16/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 
  (4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน หรือเป็นกรณทีี่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ 
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
  (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
  (6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก 
ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 
ผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย   
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต 
ต่อสำนักงาน หรือเป็นกรณทีี่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31 
  (7)  ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ 
ผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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  (8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง 
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษทัย่อย  
  (9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  
(1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ 
ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (5) และ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า  
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณ ีในนามของนิติบุคคลนั้น 

  ข้อ 31   ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล 
ที่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 30(4)  
หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ 
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
  (1)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว 
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
  (2)  เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
  (3)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  ข้อ 32   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ  
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  (2)  เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามข้อ 30 และต้อง 
 (ก)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ 
ในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลำดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  
 (ข)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทัย่อยลำดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  (3)  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยคณุสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  (4)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ 
ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

  ข้อ 32/14   ผู้ขออนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป ตอ้งมีผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และมีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ต้องม ี
คุณสมบัตดิังต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา่ 
 (ข)  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของ 
ผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   1.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในสายงานบัญชีหรือ 
การเงินของผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ขออนุญาต 
   2.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีตาม (2) หรือบุคลากรในสายงานบัญชีของผู้ขออนุญาตมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบบัญชีของผู้ขออนุญาต และบุคคลดงักล่าวปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ขออนุญาต 
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 41/2560  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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งบการเงินของผู้ขออนุญาต โดยสามารถจัดทำงบการเงินงวดล่าสุดของผู้ขออนุญาตที่ยืน่ต่อสำนักงาน
พรอ้มกับคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงินดงักล่าวที่ใช้ 
บังคับกับบริษทัจดทะเบียน  
 (ค)  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   1.  มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่าสามปีในช่วงห้าปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  
   2.  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าในกิจการหรือองค์กรใดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผู้ขออนุญาตเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ 
ประสบการณ์การทำงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าปีในช่วงเจ็ดปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ 
สำนักงาน 
 (ง)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน  
หรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน   
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีขึ้นเอง ต้องแสดง 
ให้เห็นได้ว่าเนื้อหาและจำนวนช่ัวโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 
  (2)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ต้องมี
คุณสมบัติดงัต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (ข)  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่าสามปีในช่วงห้าปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
 (ค)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีตามที่ 
สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ในกรณีทีผู้่ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพื่อรองรับ 
การอบรมดงักล่าวขึน้เอง ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าเนื้อหาและจำนวนช่ัวโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 

  ข้อ 33   ผู้ขออนุญาตต้องมีระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  มีบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังนี ้
 (ก)  จัดทำและเก็บเอกสารดังนี้   
   1.  ทะเบียนกรรมการ 
   2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัท 
   3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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 (ข)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  รวมทั้ง 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
 (ค)  ดำเนินการอื่น ๆ ตามขอบเขตเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติ 
  (2)  มีกลไกทีท่ำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรตาม (1) จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
ของผู้ขออนุญาต มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  (3)  มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
รวมทัง้ดูแลให้มกีารเก็บรักษาเอกสารหรอืหลักฐานดงักล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
 (ก)  การให้ข้อมูลประกอบการขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ข)  งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 
หรือรายงานอื่นใด ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 
 (ค)  ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้น 
เป็นการทั่วไป 
 (ง)  การให้ข้อมูล หรือรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริษทัจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ 
ต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ส่วนที่ 4 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 34   ต้องไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัย ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน  
หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด 
  (2)  ผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะทำให้สามารถจัดทำและเปิดเผยข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเช่ือถือ 

  ข้อ 34/15   งบการเงินดังนี้ของผู้ขออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 35 

 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  กรณมีีงบการเงนิหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีที่ส้ินสุดในหรือหลัง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุดก่อนยื่น 
คำขออนุญาต ไดแ้ก่ งบการเงนิและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดท้ายกอ่นยื่นคำขออนุญาต 
  (2)  กรณีอื่นนอกจาก (1) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด 
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขออนุญาต 

  ข้อ 355   งบการเงินตามข้อ 34/1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงันี้  เว้นแต่เป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอืน่ที่ไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
 (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกับบริษัทต่างประเทศทีไ่ด้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ 
นี้ด้วย 
 (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
 (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในตา่งประเทศยอมรับ 
หรือกำหนด โดยมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่าง 
จาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้ด้วย 
  (2)  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือช่ือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจำรอบ 
ปีบัญชี) หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศทีอ่ยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เกีย่วกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ต้องไมม่ีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีตาม 
วรรคหนึ่ง (ข) จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ในเรื่องเกี่ยวกับ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว 
 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (3)  รายงานของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี ้
 (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี  
โดยการกระทำหรือไมก่ระทำของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษทั 
ที่ออกหลักทรัพย ์
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทยอ่ย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถ
จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1) 

ส่วนที่ 5 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน 

_________________ 

  ข้อ 3614   ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีสัญญาที่ผูกพนัที่ปรกึษาทางการเงนิทีร่่วมจัดทำคำขอ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพยต์ามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงนิและขอบเขต 
การดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงหน้าที่เพิม่เตมิสำหรับที่ปรกึษาทางการเงนิในการออกและเสนอขายหลักทรพัย์
ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริษทัต่างประเทศ  ทั้งนี้ เป็นเวลาหนึ่งปีนับต้ังแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มขี้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญา 
ในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเล่ียงการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง 
  ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
โดยอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  ข้อ 37   ข้อกำหนดตามข้อ 36 ไม่ใช้กับผู้ขออนุญาตที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว 
  (2)  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ 
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยตอ้งมีผู้ถือหุ้นทีม่ีลักษณะตามวรรคสอง (2)   
รวมอยู่ด้วย 

 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 53/2564  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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  (3)  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงือ่นไข 
ในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยอย่างน้อยตอ้งมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง (2)  รวมอยู่ด้วย 
  การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
  (1)  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
  (2)  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตกิารณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษทัต่างประเทศนั้น 
อย่างมีนยัสำคัญ 

ส่วนที่ 6 
ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบ 
ธุรกิจการถอืหุ้นบริษทัอืน่ (holding company) 

_________________ 

  ข้อ 38   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอืน่ ผู้ขออนุญาตต้อง 
แสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ดว้ย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะมีธุรกิจเดียวหรอืหลายธุรกจิผ่านบริษัทที ่
ประกอบธุรกิจหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท 
  (2)  ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 ทุกบริษัทรวมกัน  
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า  ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของ 
บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือของบริษัทตามข้อ 40(2) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ 
ขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (3)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของ 
ผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ 
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทนุ  เว้นแต่มกีารลงทุนในบริษทัอืน่ซึง่ไม่เป็นบริษทัที่ 
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 โดยขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทกุบริษัทรวมกนัมีสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 
ยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (4)  มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) ได้ เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต 
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 41 
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  (5)  บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัทตามข้อ 40(2) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ผู้ขออนุญาตตามข้อ 14(1)  รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 4 ของหมวดนี้  
ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การมีตัวแทนในประเทศไทยตามข้อ 23  
 (ข)4  ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และโครงสร้างกรรมการและการจัดการตาม 
ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 32/1 
 (ค)  ระบบจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามข้อ 33  
 (ง)5  ข้อกำหนดเกี่ยวกับงบการเงินตามข้อ 34/1 และข้อ 35 วรรคหนึ่ง 
 (จ)  ในกรณีที่บริษัทยอ่ยหรอืบริษัทดงักล่าวจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ 
กลุ่มซีแอลเอม็วี  หากผู้ขออนุญาตมีลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้ให้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมี
หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนกังานตามข้อ 17 ด้วย 
   1.  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง  
2. รวมอยู่ด้วย 
   2.  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละส่ีสิบ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต (เฉพาะในกรณีทีม่ีข้อจำกดัตามกฎหมายอื่นหรือ 
มีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐทีท่ำให้การถือหุ้นไม่สามารถเป็นไปตาม 1. ได้) โดยอย่างน้อยตอ้ง 
มีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง 2. รวมอยู่ด้วย 
   การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง 1. และ 2. 
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
   1.  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
   2.  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณม์ีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษทัต่างประเทศนั้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
  (6)  ในกรณีที่บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัทตามข้อ 40(2) จัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 41/2560  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  การพิจารณาขนาดของผู้ขออนุญาตและขนาดของบริษัทตามวรรคหนึง่ (2) และ (3)  
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม 

  ข้อ 395   ยกเลิก 

  ข้อ 40   บริษัทที่จะถือว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1)  
ของผู้ขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  เป็นบริษัทย่อยของผู้ขออนุญาต 
  (2)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วน 
ที่จะเป็นบริษทัย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอืน่ หรือมีเงือ่นไขในการร่วมทนุกับภาครัฐ  
โดยผู้ขออนุญาตถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  
และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษทัดังกล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทนั้น 
  (3)  เป็นบริษัทร่วม ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
 (ก)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทดงักล่าว  
 (ข)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัดังกล่าว และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทนั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้น 
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
 (ค)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 
เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ซึ่งได้รับอนุญาตในครั้งนี ้

  ข้อ 40/18   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทตามข้อ 40(1) (2) 
หรือ (3) เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 
ของผู้ขออนุญาต และผู้ขออนุญาตมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ 

 
5 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 53/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 



26 

ผ่านการถือหุ้นอย่างมีนัยของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม ให้นำหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมาใช้บังคับกับบริษัทดังต่อไปนี้เท่านั้น  เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 16  
ให้นำมาใช้บังคับกับบริษัทตามข้อ 40(1) และ (2) ที่เป็นบริษัทต่างประเทศทุกบริษทั 
  (1)  บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง 
  (2)  บริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริษัทดังกล่าว 
มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 
  บริษัททีเ่ป็นศูนย์กลางตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ บริษทัย่อยตามขอ้ 40(1) ซึง่ผู้ขออนุญาต 
มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและ 
จัดการเรื่องสำคัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
โดยกลไกดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาต และเป็นไปตามกรอบ 
การกำกับดูแลที่คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตอนุมัติไว้ โดยผู้ขออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณา 
ความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี 

  ข้อ 41   ผู้ขออนุญาตตอ้งแสดงได้ว่ามีกลไกในการกำกับดูแลบรษิัทย่อยตามขอ้ 40(1)  
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี ้
  (1)18  มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

(ก)  บุคคลที่ส่งเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยต้องมีจำนวนอย่างน้อยตาม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้น  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ 
ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ขออนุญาตสามารถแสดง
ให้เห็นถึงกลไกที่จะทำให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นได ้

(ข)  มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้บุคคลที่ส่งเข้าเป็นกรรมการตาม (ก) 
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต หรืออยู่ในบัญชีรายช่ือซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมมีติเห็นชอบให้ส่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยได ้

(2)18  มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งตาม (1)  
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง  
 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 6/2566  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 6/2566  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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(ก)  การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในเรื่องสำคัญต้องได ้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน   

(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการไดม้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทีม่ีนัยสำคัญ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด 
  (3)  มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับ 
บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรอืการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย  
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำรายการดังกล่าว   
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะและ 
ขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
ผู้ขออนุญาต 
  ให้นำหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มาบังคับใช้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
ตามขอ้ 40(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม 

  ข้อ 425   ในกรณีที่ขนาดของบริษทัย่อยตามข้อ 40(1) หรือบรษิัทตามข้อ 40(2)  
มีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการยกเว้น 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่เทียบเคียงได้กับกฎหมายหรือ 
กฎเกณฑท์ี่กำกับดูแลบริษัทไทยตามข้อ 16 

ส่วนที่ 7 
ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ขออนุญาต 

เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว 
_________________ 

  ข้อ 43   มติที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นตามข้อ 14(2)  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่เติมดังต่อไปนี ้
  (1)  วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดย 
ผู้ขออนุญาต   

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (2)  ผู้ขออนุญาตได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม (1)  
ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับเอกสารการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน  
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

  ข้อ 44   ผู้ขออนุญาตไม่อยู่ระหว่างการค้างการนำส่งงบการเงนิหรือรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหว่าง 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยูร่ะหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสำนักงานหรอืตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยูร่ะหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำส่ังของ
สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

  ข้อ 45   ในระหว่างที่บริษัทต่างประเทศเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ปรากฏพฤติกรรม 
ที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการบริหารกิจการ 
ในลักษณะไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นเข้าตรวจสอบ หรือมีการเพิกเฉย ละเลย หรือจงใจ 
ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานที่ได้เผยแพร่เป็นการทั่วไป  
เป็นต้น 

  ข้อ 46   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอขายหุ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด 
(placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทต่างประเทศ 
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ บริษัทต่างประเทศได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
อย่างน้อยสิบส่ีวันก่อนวันประชุม 
  (2)  หนังสือนัดประชุมตาม (1) มีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี ้
 (ก)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
 (ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกในเรื่องจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และราคาเสนอขาย
ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
 (ค)  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย  รวมทั้งวิธีการคำนวณ 
 (ง)  ในกรณีทีก่ำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (fixed price) ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่ 
คาดว่าจะเสนอขาย 
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 (จ)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ขออนุมัตอิอกในครั้งนี้  
โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดมิ (control dilution)  
 (ฉ)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตาม (4)  
 (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่างประเทศที่แสดงถึงความจำเป็น 
ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทต่างประเทศ 
จะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทต่างประเทศต้องสูญเสียไป  
รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 
 (ซ)  ข้อมูลอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  (3)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี 
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตัวเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีที ่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษ 
ของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย 
  (4)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน 
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น  

  ข้อ 47   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)   
ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีโครงสร้างการบริหารกิจการ รวมทั้งกลไกการกำกับและการติดตามดูแล 
ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 มีการดำเนินงานในลักษณะที่สามารถรกัษาประโยชน์ในเงิน 
ลงทุนของผู้ขออนุญาตอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ด้วย   
  (1)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ต้องไม่เป็นการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะ 
เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงนิลงทุน (investment company) และไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต การบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตต่อสาธารณชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจาก 
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่เป็นการลงทุนใน
บริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (2) 
  (2)  การลงทุนในบริษัทอื่นตาม (1) ต้องเป็นการลงทุนที่เมื่อคำนวณขนาดของ 
บริษัทอื่นดังกล่าวทกุบริษัทรวมกันแล้ว มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต   
ทั้งนี้ การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนดงักล่าวมิให้นับรวมสัดส่วนการลงทุนดังนี ้
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 (ก)  ในกรณีที่บริษทัย่อยตามข้อ 40(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นับรวม 
การลงทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
(portfolio investment)   
 (ข)  การลงทุนในบริษทัอื่นที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าประสงค์จะลงทุนในบริษทัดังกล่าว
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทอื่นนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 
 (ค)  การลงทุนในบริษัทอื่นเนือ่งจากการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (right offering)  
 (ง)  สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ในบริษัทอื่นของผู้ขออนุญาต  
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทัที ่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 

  ข้อ 4813   ให้ผู้ขออนุญาตที่เป็นบริษัทจดทะเบียนได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้ 
บังคับของหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการตามข้อ 29(2) เฉพาะกรณทีี่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี ้
        (ก)  กรณีตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรอืหุ้นบุรมิสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 
        (ข)  กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการหรือกลไกในการถ่วงดุล
อำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และแผนการดำเนินการเพื่อมิให้ผู้ขออนุญาตมีบุคคลที่ดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่น
เป็นบุคคลเดียวกัน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอืน่ตามข้อ 47 ให้ได้รับ
ยกเว้นหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังนี ้
        (ก)  ขนาดของบริษทัที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38(2) 
        (ข)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตตามข้อ 38(3) 
        (ค)  การมีคุณสมบัติตามส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 ของบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือ 
บริษัทตามข้อ 40(2)       
        (ง)  การประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทร่วมตามข้อ 40(3)   

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 36/2564  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 



31 

        (จ)  กลไกการกำกับดูแลบริษัทร่วมตามข้อ 41 วรรคสอง 

หมวด 3 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 49   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1)  เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนหรือระหว่างการเสนอขาย ตามส่วนที่ 1 
  (2)  เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษทั ตามส่วนที่ 2 
  (3)  เงื่อนไขอื่นที่ตอ้งปฏิบัติภายหลังการเสนอขาย ตามส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนหรือระหว่างการเสนอขาย 

_________________ 

  ข้อ 507   นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ  
หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาช้ีชวนเกี่ยวกับหุ้นโดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่าย 
หนังสือชี้ชวน การโฆษณาช้ีชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ 
  (1)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด 
ในสาระสำคัญ 
  (2)  สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้ 

  ข้อ 5111   ในการโฆษณาช้ีชวนให้ซื้อหุ้นทางส่ิงตีพิมพ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามที่
กำหนดในมาตรา 80 แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตตอ้งจัดให้เอกสารหรอืการโฆษณานัน้ มีข้อมูลเกีย่วกับข้อจำกัด 
และความเส่ียงตามที่กำหนดในข้อ 75(1) (ก) (ข) (ค) และ (ช) โดยสังเขปด้วย 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 26/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 78/2563  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ข้อ 52   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1)  ไม่กำหนดราคาหุ้นในบางส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สูงกว่าราคาหุ้น 
ในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนด ไม่ว่าการเสนอขายต่อบุคคล 
ที่กำหนดดังกล่าวจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือในช่วง 
เก้าสิบวันก่อนการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนดดังกล่าว 
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของผู้ไดร้ับอนุญาตหรือบริษัทย่อย 
ตามที่ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการของผู้ได้รับอนุญาตหรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
 (ข)  เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (2)15  ดำเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต  
หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวและประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อไป  
ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้งข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะ 
ของผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณีนี้  
ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ตอ้งไม่เกนิสิบสองเดือนนับแต่วันที่
สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก  ทั้งนี้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
แนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
  (3)  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามจำนวนขั้นต่ำ  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการรับหุ้น 
เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวนและคืนเงินแก่ 
ผู้จองซื้อ 
  (4)  นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จนถึง 
วันก่อนการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว สำหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตในครั้งนั้น  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่จะลงทุนใน 
หุ้นที่ออกใหม่ที่ไดร้ับอนุญาตดังกล่าว  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็น 
และสมควร 
 
 
 

 
15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 60/2564  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 2 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษทั  

_________________ 

  ข้อ 53   เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทและการให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้น 
ในด้านอื่น ๆ ภายหลังได้รับอนุญาตยังคงเทียบเคียงได้กับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวของบริษัทอื่น 
ที่เสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปในประเทศไทย ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ตามที่กำหนดในส่วนนี้  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี ้
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศทีม่ี 
การกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวเทียบเคียงได้กับแนวการกำกับดูแลบริษัทไทย  
  (2)  ผู้ได้รับอนุญาตได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58   

  ข้อ 54   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกที่จะทำให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการ 
ของบริษัทจะเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี ้
  (1)  กรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  (2)  การมีมาตรการที่เพียงพอที่จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตาม รับรู้ และตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญของบริษัท 
  การจัดให้มีกลไกตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกลไกทีร่องรับการดำเนินการในเรื่องดังนี ้
  (1)  การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
  (2)  การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัท 
  (3)  การดำเนินการเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึง 
การมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
  (4)  การจัดทำความเห็นในกรณีที่มีผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยข์องผู้ได้รับอนุญาต  
และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
  (5)  การจัดให้มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
ลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและผู้ได้รับอนุญาตสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามความ 
ในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ตามควรแก่กรณี   
ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สำนักงานคำนึงถึงมาตรฐานการดำเนินการของบริษทัไทย  
และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไทย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  
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  ข้อ 55   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  (1)  การมีตัวแทนในประเทศไทย ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23 
  (2)  การมีระบบเกี่ยวกับการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ในขอ้ 33  ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารด้วย 

  ข้อ 56   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม 
มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้
  (1)  ติดตามดูแลการมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ตามที่กำหนดในข้อ 27 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนด  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าทีม่ีอำนาจตามกฎหมายในการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 
  (2)  ดูแลและจัดให้มีกรรมการและผู้บริหารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 และข้อ 28 
อยู่ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าทีม่ีอำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้กรรมการและผู้บริหารที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 57   ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่ประชุม หรือ 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยจะสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่น 
และออกเสียงลงคะแนนได้โดยสะดวก โดยช่องทางและวิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตด้วย 

  ข้อ 58   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำเงื่อนไขในส่วนนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้กับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้  
โดยสำนักงานจะผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการทั่วไป หรือเป็นรายกรณกี็ได้ 
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของ
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของผู้ไดร้ับอนุญาตมีการซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว  
  (2)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนนี้ได้ เนื่องจาก 
มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาต 
  (3)  ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานและต่อมาหน้าที่ดังกล่าวส้ินสุดลงตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไว้ในประกาศที่ออกตาม 
ความในมาตรา 56  
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ด้วยก็ได้  ทั้งนี ้ในการผ่อนผันและการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ให้สำนักงานนำปัจจัยดังนี้มาใช้ 
ประกอบการพิจารณา 
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  (1)  กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ  รวมทัง้มาตรการบังคับในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผัน เมือ่เทียบเคียงกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยในเรือ่งดังกล่าว 
  (2)  ปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อความคุม้ครองหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น  
การได้รับมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 
ผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

  ข้อ 59   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58  
ว่าข้อเท็จจริง พฤติการณ์ หรือสภาพการณ์ ที่สำนักงานนำมาพจิารณาเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไป ซึ่งการเปล่ียนแปลงไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ  
สำนักงานอาจยกเลิกหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงการผ่อนผันดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้  

ส่วนที่ 3 
เงื่อนไขอื่นที่ต้องปฏิบัติภายหลังการเสนอขาย  

_________________ 

  ข้อ 605   ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจะมีการออกหลักทรัพย์ใหม่ หรือมีการดำเนินการใด 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น   
ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กอ่น  เว้นแต่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร   
  (1)  ได้รับมติอนุมัตกิารออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง 
ที่ขอมตินั้น  รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  (2)  ในกรณีที่การออกหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ ได้รับมติอนุมัติการออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ถือหุ้นรวมตัวกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น  ทัง้นี้ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมตนิั้น  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 615   ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทีอ่อกตามความในมาตรา 56 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน   
รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มเีสียงคัดค้าน 
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น  ทั้งนี้ มิให้นับ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมตินั้น  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  (2)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 

  ข้อ 6214   ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน 
ตามข้อ 36 หากเกิดกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดในระหว่าง
กำหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที่อยู่ใน 
บัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 36 แทนที่ปรึกษาทางการเงินรายเดิม 
โดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 63   ในกรณีทีท่ี่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตประสงค์จะได้รับ 
หรือตรวจดูข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน และตามประกาศนี้ 
ผู้ได้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที ่
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 64   ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(holding company) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีกลไกการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัท 
ตามขอ้ 40(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 52(4) และข้อ 61 ด้วย โดยอนุโลม 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 53/2564  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทตา่งประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

ของบริษัทซีแอลเอ็มวี 
_________________ 

  ข้อ 65   ข้อกำหนดในภาคนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ของบริษทัซีแอลเอ็มวีดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทซีแอลเอ็มวีที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเพื่อจดทะเบียน 
หุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2)  บริษัทซีแอลเอ็มวีตาม (1) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว และประสงค์จะเพิ่มทุน 
และเสนอขายหุ้นในประเทศไทย 

  ข้อ 66   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษัทซีแอลเอ็มวี  
ให้นำหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 และหลักเกณฑ์การอนุญาตตามหมวด 2 
ของภาค 2 ของประกาศนี้มาใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ไดร้ับยกเว้นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานตามข้อ 17  
 (ก)  เป็นบริษทัซีแอลเอ็มวีทีม่ีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกนิกว่ารอ้ยละห้าสิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยตอ้งมีผู้ถือหุ้นทีม่ีลักษณะตาม (2) (ข)  
รวมอยู่ด้วย 
 (ข)  เป็นบริษัทซีแอลเอ็มวีที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือมีเงือ่นไข 
ในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยอย่างน้อยตอ้งมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตาม (2) (ข) รวมอยู่ด้วย 
  (2)  การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตาม (1) ให้พิจารณาการถือหุ้น 
เฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
 (ก)  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
 (ข)  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤตกิารณม์ีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษทัต่างประเทศนั้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
  (3)  ในกรณีดังนี้ ให้ผู้ขออนุญาตที่มีลักษณะดังนี้ไดร้ับยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
ที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อ 36 
 (ก)  เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว 
 (ข)  เป็นบริษัทซีแอลเอ็มวีที่มีลักษณะตาม (1) 
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  ข้อ 67   ให้บริษัทซีแอลเอ็มวีที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามข้อ 66 ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในหมวด 3 ของภาค 2 ของประกาศนี้   
  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจตามที่กำหนด 
ในขอ้ 58 และขอ้ 59 โดยอนุโลม 

ภาค 4 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 

_________________ 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

_________________ 

  ข้อ 68   ข้อกำหนดในภาคนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังตอ่ไปนี ้
  (1)  การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งหุ้นดังกล่าวไดร้ับอนุญาตตาม 
ภาค 2 หรือภาค 3  
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งหุน้ดังกล่าวเสนอขาย 
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศตาม (1)  
  (3)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศตาม (1) โดยไม่ได้รับยกเว้น
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด 

  ข้อ 69   การเสนอขายหุ้นจะกระทำได้ต่อเมือ่ผู้เสนอขายหุ้นได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือช้ีชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมลูดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

  ข้อ 703   ในกรณีทีร่ะยะเวลาการเสนอขายหุ้นตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
ส้ินสุดลงแล้ว  หากผู้เสนอขายหุ้นประสงค์จะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อนอีก  
ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กำหนด 
ในข้อ 71 

 

 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 4/2559  เรือ่ง ข้อกำหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
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หมวด 2 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 
_________________ 

  ข้อ 7112   ก่อนการเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ 
  ในกรณทีี่บุคคลที่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกตอ้งของข้อมลูในแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลและร่างหนงัสือช้ีชวนรายใดมไิด้ใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิส์ ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นขอ้มูลดงัต่อไปนี้  
ในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ต่อสำนักงานจำนวนหนึ่งชุด 
  (1)  ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
ที่จัดพิมพ์จากระบบซึ่งผู้เสนอขายได้ยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งลงลายมือช่ือของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว 
  (2)  ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่าผู้ดำเนินการยื่นข้อมลูตามวรรคหนึ่ง และ  
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอขายหุ้น 
ในการดำเนินการดังกล่าวและการอื่นที่จำเป็น 
  การยื่นขอ้มูลและการลงลายมอืช่ืออเิล็กทรอนกิส์ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 72   ผู้เสนอขายหุ้นมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ   

หมวด 3 
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 73   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
  (1)  ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทีอ่าจทำให้สำคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระสำคัญ 
  (2)  มีข้อมูลตามที่กำหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)  
  (3)  มีข้อมูลเพิ่มเตมิตามที่กำหนดในหมวดนี้ 

 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่ง
ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่งและร่างหนังสือช้ีชวน  
ต้องมีที่ปรกึษาทางการเงนิที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรอง 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

  ข้อ 7410   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นตอ่สำนักงาน  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ 
ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  ข้อ 75   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานตามขอ้ 74 ต้องมีข้อมูลเพิม่เติม 
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเส่ียงในเรื่องดังนี้ 
 (ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศ ซึง่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษทัต่างประเทศจัดตั้งขึ้น 
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑน์ั้น ๆ ด้วย  ทั้งนี ้ข้อมูลดังกล่าวให้แสดง 
ในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชดัเจน 
 (ข)  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทต่างประเทศ หรือผู้เสนอขายหุ้น เนื่องจาก
มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ 
บริษัทต่างประเทศด้วย 
 (ค)  ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 
 (ง)11  ยกเลิก 
 (จ)  การเสนอขายหุ้นที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ ต้องจัดให้มีคำเตือนที่สามารถ 
ทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของ 
ราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   1.  เป็นการเสนอขายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ 
 
 

 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่ง
ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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   2.  บริษัทต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใด 
ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดข้ึนในระหว่างหกเดือนก่อน 
การเสนอขายในครั้งนี้ และหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบ 
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 
 (ฉ)  ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท (corporate matter) ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครอง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรพัย ์
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้กำหนดให้บริษัทต่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 
 (ช)  ข้อจำกัดหรือความเส่ียงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือ 
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข้อจำกัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียง  
ข้อจำกัดที่จะไม่ได้รับใบหุ้นเนื่องจากหุ้นของบริษัทต่างประเทศอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น เป็นต้น 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือและสถานที่ติดต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต่างประเทศ 
ให้เป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าว 
อย่างชัดเจน 
  (3)  ข้อมูลของบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บเอกสารของบริษัทตาม 
ข้อ 33(1) ซึ่งรวมถึงช่ือ คุณวุฒิ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว 
  (4)  ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทำหนังสือช้ีชวน  
งบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 
และการให้ข้อมูลอื่นหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
  (5)  ในกรณีบริษัทต่างประเทศเสนอขายหุ้นเพื่อนำไปจดทะเบียนซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก ต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทต่างประเทศ 
ผ่านการพิจารณาเบ้ืองตน้จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรพัย ์
จดทะเบียนแล้ว   
  (6)  ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้น 
ในเรื่องที่สำคัญ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีก่ำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย 
ในเรื่องดังกล่าว หรือกลไกที่จัดให้มีขึน้เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครอง 
ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของ 
ประเทศไทย (ถ้ามี) 
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  ข้อ 76   ในกรณีที่มีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทำโดยบุคคลที่ผู้ขออนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงนิ 
ที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรพัย์สินให้สะท้อน 
มูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเขา้ลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรอืบริษัทประเมินมูลค่าทรพัย์สินในตลาดทุนที่อยู่ 
ในบัญชีรายช่ือที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สำนักงานให้การยอมรับ  
  (2)  ในกรณีที่ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิม่เติมดังนี ้
 (ก)  อยู่ในบัญชีรายช่ือของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกำกบัดูแลของ 
ประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรพัย์สินกำหนดให้สามารถทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรพัย์สินนั้น ๆ ได้  
 (ข)  ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายช่ือตาม (ก) ผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
   1.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพยสิ์นนั้น 
   2.   เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล 
   3.  เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm)    

  ข้อ 77   ในกรณทีี่ผู้เสนอขายหุ้นยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลที่จัดทำเฉพาะภาษาองักฤษ  
หากผู้เสนอขายหุ้นประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นเป็นภาษาไทย ต้องจัดให้มีข้อมูล 
ที่จะเผยแพร่ดงักล่าวไว้เป็นภาคผนวกตอ่ท้ายแบบแสดงรายการขอ้มูลด้วย และให้ถือว่าข้อมูลดงักล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูล   

  ข้อ 78   งบการเงินของบริษทัต่างประเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามที่กำหนดไว้ในภาค 2 หรอืภาค 3 แล้วแต่กรณ ี

  ข้อ 79   ก่อนปิดการเสนอขายหุ้นที่ไดร้ับอนุญาต  หากผู้เสนอขายหุ้นได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนให้แก่ 
บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทนุในหุ้น 
ที่เสนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เสนอขาย ผู้เสนอขายหุ้นต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผย 
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ข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนโดยพลัน  ทั้งนี้ ตอ้งไม่ช้ากว่าวันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว 
ต้องไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 806   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีการลงลายมือช่ือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศที่ออกหุ้น ต้องลงลายมือช่ือโดย 
กรรมการทกุคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท 
ต่างประเทศที่ออกหุ้นนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ต้องลงลายมือช่ือโดย 
 (ก)  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอขายหุ้นนัน้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล  
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
 (ข)  กรรมการทุกคนและผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงินของบริษทัต่างประเทศทีอ่อกหุ้นนั้น พรอ้มประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
  (3)  ในการเสนอขายหุ้นทีไ่ด้จัดให้มีที่ปรกึษาทางการเงนิ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
ที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้าม)ี 

  ข้อ 81   ในกรณีทีม่ีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคล 
ตามที่กำหนดในข้อ 80 ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจาก 
การที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหุ้นไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดง 
รายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดส้ินไป ให้ผู้เสนอขายหุ้นจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือ 
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 82 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
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หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 

_________________ 

  ข้อ 82   ภายใต้บังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหุ้นได้ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ 
เมื่อพ้นระยะเวลา ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดหลัง  ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวต้อง 
ไม่เกินกว่าส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
ที่ครบถ้วน 
  (1)  สิบส่ีวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง 
หนังสือช้ีชวนที่ครบถ้วน 
  (2)  วันที่ผู้เสนอขายหุ้นได้ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นซึ่งได้แก่ จำนวน 
และราคาของหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย  
การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วนใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน  ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ซึ่งมรีายการขอ้มูลในส่วนอืน่ครบถ้วน จนถึงวันที่ยื่นขอ้มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต้องไม่นอ้ยกว่าสิบส่ีวัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
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