ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 3/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ที่กาหนด
ตามประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “บริ ษทั จดทะเบียน” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย”
“บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน” “บริ ษทั ร่ วม” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่”
“ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“บริ ษทั ซีแอลเอ็มวี” หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี
“ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี” (CLMV) หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
“ธุรกิจการถือหุ้นบริ ษทั อื่น” (holding company) หมายความว่า บริ ษทั ต่างประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น และไม่มีการประกอบธุรกิจด้านการผลิต จาหน่าย
หรื อบริ การอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
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“บริ ษทั ไทย” หมายความว่า บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน” หมายความว่า กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการใด ๆ เยีย่ งผูบ้ ริ หาร และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการ
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอื่น
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยราชการที่เป็ นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1
“บุคคลไทย” หมายความว่า
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ้นไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเป็ นบุคคลที่มีสัญชาติต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(3) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุน้ รวมกัน
เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(ก) บุคคลธรรมดาตาม (1)
(ข) นิติบุคคลตาม (2)
(4) นิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น โดยเริ่ มจากการถือหุน้ ของ (3)
(5) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) มีอานาจควบคุมกิจการ
“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยกาหนดราคาเสนอขายไว้ต่ากว่าร้อยละเก้าสิ บของราคาตลาด โดยมีราคาตลาดและราคาเสนอขาย
เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการคานวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในราคาต่า
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“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุ รกิจประกันวินาศภัย ไม่วา่ เป็ น
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
“ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่น” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจัดตั้งขึ้น
ภาค 1
บททัว่ ไป
________________
หมวด 1
ขอบเขตการใช้ประกาศ
_________________
ข้อ 3 ประกาศนี้ เป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซึ่งรองรับเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
โดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อการจดทะเบียนหุน้
ที่เสนอขายต่อประชาชนนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเพื่อ
การเพิ่มทุนภายหลังเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ การเสนอขายหุน้ ดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับ
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) บริ ษทั ต่างประเทศที่ไม่ใช่กรณีตาม (ข) ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการอนุญาตในภาค 2 และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในภาค 4
(ข) บริ ษทั ซีแอลเอ็มวี ให้อยู่ภายใต้บงั คับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาต
ในภาค 3 และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในภาค 4
(2) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศ ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในภาค 4
ข้อ 4 ยกเลิก



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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หมวด 2
ภาษาที่ใช้ในการยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสาร
_________________
ข้อ 5 การยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารต่อสานักงานตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(1) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ อาจยืน่ ข้อมูลหรื อเอกสารที่จดั ทาเป็ นภาษาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ภาษาไทย
(ข) ภาษาอังกฤษ
(ค) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) ในกรณีที่ขอ้ มูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานแปลมาจากข้อมูลหรื อเอกสาร
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ให้ผมู ้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(ก) ดาเนินการให้ผแู ้ ปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง
ตรงตามสาระของข้อมูลหรื อเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
(ข) ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้ ตอ้ งรับรองว่า สาระของข้อมูลหรื อเอกสาร
ที่แปลนั้น เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นหรื อมีอยูจ่ ริ งและมิได้มีการปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่พึงเปิ ดเผย
ข้อมูลหรื อเอกสารที่ยนื่ ต่อสานักงานตามประกาศนี้ หากได้จดั ทาเป็ นภาษาใด
ในครั้งแรก ให้จดั ทาโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่วา่ จะมีการจัดทาด้วยภาษาอื่นด้วยหรื อไม่ เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
หมวด 3
อานาจของสานักงาน
_________________
ข้อ 6 ยกเลิก
ข้อ 7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคาขออนุญาตเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2 หรื อภาค 3 ได้



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั เข้าลักษณะเป็ น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจ
ทาให้ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ
เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2 หรื อภาค 3 ซึ่งหากข้อเท็จจริ งดังกล่าวปรากฏ
ต่อสานักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ นั้นอาจทาให้การพิจารณาของสานักงานเปลี่ยนแปลงไป
ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หาร ชี้แจงหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้บริ ษทั ต่างประเทศระงับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง
(2) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหุน้ ในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขายหรื อ
ยังไม่มีผจู ้ องซื้อ และให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้
ในส่ วนที่ได้เสนอขายหรื อมีผจู ้ องซื้อแล้ว
ข้อ 9 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นตามภาค 2 หรื อภาค 3 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
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การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 9/1 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามภาค 2 หรื อภาค 3 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่ง
ของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(3) ชี้ แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
ข้อ 10 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กาหนด
เพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผูเ้ สนอขายหุน้ แสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรื อได้ดาเนิ นการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 11 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ตามภาค 4 หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(1) เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนเพิ่มเติม
(2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(3) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระในการทาความเห็นเกี่ยวกับ
ความถูกต้องครบถ้วน หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2562 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

7
หากผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสานักงานอีกต่อไป
ภาค 2
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
_________________
หมวด 1
การยืน่ คาขออนุญาต
_________________
ข้อ 12 ให้บริ ษทั ต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
การยืน่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชี
ที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาตด้วย
ข้อ 13 ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อสานักงาน
ได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปเยีย่ มชมกิจการหรื อสถานที่อื่นใดของ
ผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั และ
ค่ายานพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมกิจการที่เกิดขึ้นจริ งและเป็ นไปตามสมควร
โดยสานักงานอาจกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนในเรื่ องดังกล่าวได้
ความในวรรคสองมิให้นามาใช้บงั คับกับการเยีย่ มชมกิจการหรื อสถานที่อื่นใดของ
ผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล
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ข้อ 13/1 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้
ผูข้ ออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง
ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่สานัก งานได้รับเอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงาน
ได้รับคาชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะเริ่ ม
การพิจารณาตามวรรคสอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน โดยสานักงาน
จะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง
หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต
_________________
ข้อ 14 ผูข้ ออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้
ต่อเมื่อแสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ ธุรกิจของผูข้ ออนุญาตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ รวมทั้งมีคุณสมบัติและเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 15/1 เว้นแต่ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะเฉพาะตามที่กาหนดในข้อ 15/1(1) (ก)
(2) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้ และมติดงั กล่าวได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต
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(3) เป็ นไปตามข้อกาหนดดังนี้
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายและความร่ วมมือ
ของหน่วยงานต่างประเทศ ตามส่วนที่ 1
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และความคุม้ ครอง ตามส่ วนที่ 2
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารจัดการ ตามส่วนที่ 3
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ตามส่วนที่ 4
(จ) ข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงิน ตามส่วนที่ 5
(ฉ) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุน้ บริ ษทั อื่น (holding
company) นอกจากหลักเกณฑ์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แล้ว ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดเพิ่มเติม
ตามส่วนที่ 6 ด้วย
(ช) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน นอกจากหลักเกณฑ์ตาม (ก) ถึง
(ฉ) แล้ว ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดเพิ่มเติมตามส่วนที่ 7 ด้วย
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมาย
และความร่ วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ
_________________
ข้อ 15 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ การเสนอขายหุน้ ที่ขออนุญาตนั้นกระทาได้
โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ข้อ 15/1 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในข้อ 15/2
(1) ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
(ก) เคยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังนี้
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1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมี
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์
มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง
หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลาสิ บปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง
ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง
หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น
ข้อ 15/2 มิให้นาความในข้อ 15/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับ
ผูข้ ออนุญาตซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุม
การดาเนินงานที่ทาให้ผขู ้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 15/1(1) หรื อ (2) แล้ว
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ข้อ 16 กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องที่สาคัญเทียบเคียงได้กบั
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กากับดูแลบริ ษทั ไทย หรื อผูข้ ออนุญาตแสดงให้เห็นได้วา่ ได้จดั ให้มีกลไกที่จะ
ทาให้การบริ หารกิจการของผูข้ ออนุญาตและการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่สาคัญเทียบเคียงได้กบั
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทย
ข้อ 17 ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้
จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว
(1) ประเทศที่ผขู ้ ออนุญาตจัดตั้งขึ้น
(2) ประเทศที่ผขู ้ ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจที่มีนยั สาคัญ
ส่วนที่ 2
ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และความคุม้ ครอง
_________________
ข้อ 18 ผูข้ ออนุญาตต้องมีโครงสร้างการถือหุน้ ที่ชดั เจน เป็ นธรรม และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21
ข้อ 19 โครงสร้างการถือหุ้นของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สามารถสะท้อนอานาจในการควบคุมและส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจน
(2) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผูข้ ออนุญาตถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมเกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น
เว้นแต่จะแสดงได้วา่ การจัดโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูข้ ออนุญาตแล้ว
ข้อ 20 โครงสร้างการถือหุน้ ระหว่างผูข้ ออนุญาตกับบริ ษทั อื่นต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 21 เว้นแต่จะแสดงได้วา่ เป็ นกรณี
ตามข้อ 22
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 21 และข้อ 22
(1) การพิจารณาสัดส่ วนการถือหุ ้น ให้คานวณตามจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้
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(2) คาว่า “บริ ษทั อื่น” ให้หมายความรวมถึงห้างหุน้ ส่วนจากัด หรื อกิจการอื่นใด
ที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกันด้วย
ข้อ 21 ผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั อื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้ง
ต่อหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริ ษทั อื่น ในกรณีที่บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาต
(ค) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิ บในบริ ษทั อื่นตั้งแต่
สองบริ ษทั ขึ้นไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นเหล่านั้นถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
(2) กรณีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละสิ บ ในกรณีที่
บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิ บ ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละสิ บ
(3) กรณีการถือหุน้ ไม่เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า ในกรณีที่
บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่นไม่เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
(1) การพิจารณาการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อของบริ ษทั อื่น ให้นบั รวมการถือหุน้
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้ รวมเป็ นการถือหุ ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อของ
บริ ษทั อื่น ตามแต่กรณีดว้ ย
(ก) การถือหุ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อของบริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณี ที่มีการถือหุน้
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นทุกทอดตลอดสายเท่าที่การถือหุน้ ในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ
ยีส่ ิ บห้าของนิติบุคคลอื่นนั้น
(ข) ผูถ้ ือหุ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อผูถ้ ือหุน้ ของบุคคลตาม (ก) ที่เป็ นสายของ
ผูข้ ออนุญาต ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ
ยีส่ ิ บห้าของผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) นั้น
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(ค) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั อื่นหรื อผูถ้ ือหุน้ ของบุคคลตาม (ก) ที่เป็ นสายของบริ ษทั อื่น
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของบริ ษทั อื่น
หรื อบุคคลตาม (ก) นั้น
(ง) การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ้นตาม (ข)
หรื อ (ค)
(2) ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดการนับรวมการถือหุน้ ของบุคคลที่มีลกั ษณะ
เป็ นการถือหุน้ ไขว้โดยทางอ้อมซึ่งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้น
ข้อ 22 ผูข้ ออนุญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
กับบริ ษทั อื่นโดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับตามข้อ 21 ได้ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่ไม่เป็ นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตหรื อ
บริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณี รวมกันในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุน้ ตามข้อ 21 ของผูข้ ออนุญาตหรื อ
บริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถถ่วงดุลการใช้อานาจควบคุมในผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อื่น
แล้วแต่กรณี ได้
(2) การถือหุน้ ไขว้มีเหตุจาเป็ นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหุน้
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คาว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม
ข้อ 23 ผูข้ ออนุญาตจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นตัวแทนในประเทศไทย
เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสื อ คาสั่ง หมายเรี ยก หรื อ
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูข้ ออนุญาตได้ และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยด้วย
ข้อ 24 ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ากลไกการบริ หารจัดการของผูข้ ออนุญาตจะ
ไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม
ข้อ 25 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูข้ ออนุญาตไม่มีผลประโยชน์อื่น
ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่ผขู ้ ออนุญาตสามารถแสดงได้วา่ มีกลไก
ที่จะทาให้เชื่อมัน่ ได้วา่ การบริ หารจัดการจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูข้ ออนุญาตและ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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ส่วนที่ 3
ข้อกาหนดเกี่ยวกับฝ่ ายบริ หารจัดการ
_________________
ข้อ 26 คณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตมีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่งเป็ นประชาชนทัว่ ไปเป็ นอย่างดี และแสดงได้วา่ จะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ หรื อบุคคลอื่นปฏิ บตั ิการแทน
คณะกรรมการในเรื่ องใด ต้องมีกลไกที่ส่งผลให้การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 27 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีความบกพร่ องในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็ นบุคคลล้มละลาย
คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็ นต้น
(2) มีพฤติกรรมหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลัง
ไม่เกินกว่าสิ บปี
(ก) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นหน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในการบริ หารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลตลาดทุนไม่วา่
เป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศในเรื่ องดังนี้
1. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. การกระทาโดยทุจริ ต การทาให้เสี ยหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้
หรื อต่อประชาชน
3. การไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังหรื อซื่อสัตย์สุจริ ต
4. การจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้อความจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
5. การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็ นการฉ้อโกงประชาชน
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(ค) กระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ว่าเป็ นกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ และต้องคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
หรื อคาพิพากษาหรื อคาสัง่ อื่นใดในทานองเดียวกัน
ข้อ 28 ผูข้ ออนุญาตต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
อย่างน้อยสองคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 32
ข้อ 29 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อย
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 32/1
(2) บุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การหรื อ
ตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน
ข้อ 30 ผูข้ ออนุญาตต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดของผูข้ ออนุญาตแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา
ที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มหี ุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน หรื อเป็ นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาต
หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ น
ที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก
ผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
ผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาต
ต่อสานักงาน หรื อเป็ นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ
ผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่
มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง
ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง
(1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการ
ของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (5) และ (6) คาว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่า
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น
ข้อ 31 ในกรณี ที่บุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคล
ที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 30(4)
หรื อ (6) ให้ผขู ้ ออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
ที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าว
มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ข้อ 32 ผูข้ ออนุญาตต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูข้ ออนุญาตให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
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(2) เป็ นกรรมการอิสระที่เป็ นไปตามข้อ 30 และต้อง
(ก) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดาเนินกิจการของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(ข) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ข้อ 32/1 ผูข้ ออนุญาตที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป ต้องมีผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และมีผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก) สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปหรื อเทียบเท่า
(ข) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงินของ
ผูข้ ออนุญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
1. ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานในสายงานบัญชีหรื อ
การเงินของผูข้ ออนุญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานบัญชีและการเงินของผูข้ ออนุญาต



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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2. ผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่าผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทาบัญชีตาม (2) หรื อบุคลากรในสายงานบัญชีของผูข้ ออนุญาตมีความรู ้
ความเข้าใจในระบบบัญชีของผูข้ ออนุญาต และบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานด้านบัญชีของผูข้ ออนุญาต
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน รวมทั้งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทา
งบการเงินของผูข้ ออนุญาต โดยสามารถจัดทางบการเงินงวดล่าสุดของผูข้ ออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงาน
พร้อมกับคาขออนุญาตให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลาการจัดทาและส่งงบการเงินดังกล่าวที่ใช้
บังคับกับบริ ษทั จดทะเบียน
(ค) มีประสบการณ์ในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงินไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในช่วงห้าปี
ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
2. มีประสบการณ์ในการทางานไม่ว่าในกิจการหรื อองค์กรใดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผูข้ ออนุญาตเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดาเนิ นกิจการของผูข้ ออนุญาต ทั้งนี้
ประสบการณ์การทางานดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ในช่วงเจ็ดปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
(ง) ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรี ยมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน
หรื อการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องด้านบัญชี ตามที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตจัดหลักสู ตรเพื่อรองรับการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่องด้านบัญชีข้ ึนเอง ต้องแสดง
ให้เห็นได้วา่ เนื้ อหาและจานวนชัว่ โมงอบรมของหลักสู ตรได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของผูข้ ออนุญาตแล้วว่าเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนดไว้ดงั กล่าว
(2) ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก) สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีต้ งั แต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ นึ ไปหรื อเทียบเท่า
(ข) มีประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีไม่นอ้ ยกว่าสามปี ในช่วงห้าปี
ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ค) ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการพัฒนาความรู ้ต่อเนื่ องด้านบัญชีตามที่
สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตจัดหลักสู ตรเพื่อรองรับ
การอบรมดังกล่าวขึ้นเอง ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าเนื้ อหาและจานวนชัว่ โมงอบรมของหลักสู ตรได้ผา่ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ ออนุญาตแล้วว่าเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนดไว้ดงั กล่าว
ข้อ 33 ผูข้ ออนุญาตต้องมีระบบการจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) มีบุคลากรที่รับผิดชอบดาเนินการในเรื่ องดังนี้
(ก) จัดทาและเก็บเอกสารดังนี้
1. ทะเบียนกรรมการ
2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจาปี ของบริ ษทั
3. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร รวมทั้ง
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(ค) ดาเนินการอื่น ๆ ตามขอบเขตเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิ
(2) มีกลไกที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าบุคลากรตาม (1) จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของผูข้ ออนุญาต มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรื อหลักฐานดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้อมูลดังกล่าว
(ก) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั
หรื อรายงานอื่นใด ที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรื อมาตรา 199
(ค) ความเห็นของกิจการเมื่อมีผทู ้ าคาเสนอซื้อหุน้ ของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุน้
เป็ นการทัว่ ไป
(ง) การให้ขอ้ มูล หรื อรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่
ต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ตามที่สานักงานประกาศกาหนด
ส่วนที่ 4
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
_________________
ข้อ 34 ต้องไม่ปรากฏเหตุอนั ควรสงสัย ดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อมีขอ้ ความที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
(2) ผูข้ ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะทาให้สามารถจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
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ข้อ 34/1 งบการเงินดังนี้ของผูข้ ออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 35
(1) กรณี มีงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีที่สิ้นสุ ดในหรื อหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็ นงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุ ดก่อนยืน่
คาขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีสามปี ล่าสุ ดและงบการเงินไตรมาส
สุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต
(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีลา่ สุ ด
และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 35 งบการเงินตามข้อ 34/1 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้ เว้นแต่เป็ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จดั ทาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บงั คับกับบริ ษทั ต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ
นี้ดว้ ย
(ข) International Financial Reporting Standards (IFRS)
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ
หรื อกาหนด โดยมีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่าง
จาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้ดว้ ย
(2) รายงานของผูส้ อบบัญชีตอ้ งลงลายมือชื่อตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจารอบ
ปี บัญชี) หรื อสอบทาน (กรณี งบการเงินรายไตรมาส) โดยผูส้ อบบัญชีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
(ข) ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ต่างประเทศ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ทั้งนี้ ต้องไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหน่วยงานที่กากับดูแลผูส้ อบบัญชีตาม
วรรคหนึ่ง (ข) จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องเกี่ยวกับ
การสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
(3) รายงานของผูส้ อบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่ผขู ้ ออนุญาตเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถ
จัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1)
ส่ วนที่ 5
ข้อกาหนดเกี่ยวกับที่ปรึ กษาทางการเงิน
_________________
ข้อ 36 ผูข้ ออนุญาตแสดงให้เห็นได้วา่ มีสัญญาที่ผกู พันที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตให้ทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ เป็ นระยะเวลาติดต่อกันสามปี นับจากวันที่แบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวต้องไม่มีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินใช้เป็ นเหตุใน
การหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเอง
(1) ชี้แจงข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดในข้อ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน
(2) ติดตาม ดูแล และให้คาแนะนาผูข้ ออนุญาตในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายหลังการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และสารสนเทศอื่น
ที่สาคัญของบริ ษทั ต่างประเทศ
(ข) การดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 57 และมาตรา 58
(ค) การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามที่กาหนดในข้อ 54
วรรคสอง (1) และ (2)
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ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
โดยอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 37 ข้อกาหนดตามข้อ 36 ไม่ใช้กบั ผูข้ ออนุญาตที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอยู่แล้ว
(2) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุ้นที่มีลกั ษณะตามวรรคสอง (2)
รวมอยูด่ ว้ ย
(3) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไข
ในการร่ วมทุนกับภาครัฐ โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะตามวรรคสอง (2) รวมอยูด่ ว้ ย
การพิจารณาจานวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)
ให้พิจารณาการถือหุน้ เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ ้นเกินกว่าร้อยละสิ บของของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(2) ผูถ้ ือหุ ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
อย่างมีนยั สาคัญ
ส่วนที่ 6
ข้อกาหนดเพิ่มเติมกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตประกอบ
ธุรกิจการถือหุ้นบริ ษทั อื่น (holding company)
_________________
ข้อ 38 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริ ษทั อื่น ผูข้ ออนุญาตต้อง
แสดงได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีการประกอบธุรกิจหลัก ไม่วา่ จะมีธุรกิจเดียวหรื อหลายธุรกิจผ่านบริ ษทั ที่
ประกอบธุ รกิจหลักที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 ไม่ว่าบริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั
(2) ขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลักตามข้อ 40 ทุกบริ ษทั รวมกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาดของผูข้ ออนุญาตมีสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้า ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของ
บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อของบริ ษทั ตามข้อ 40(2) มีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของ
ขนาดของผูข้ ออนุญาต
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(3) การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการ
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของ
ผูข้ ออนุญาตมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ
การประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 โดยขนาดของบริ ษทั อื่นดังกล่าวทุกบริ ษทั รวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
ยีส่ ิ บห้าของขนาดของผูข้ ออนุญาต
(4) มีกลไกการกากับดูแลที่ทาให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของผูข้ ออนุญาต
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของผูข้ ออนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 41
(5) บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 40(2) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผูข้ ออนุญาตตามข้อ 14(1) รวมทั้งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่ วนที่ 1 ถึง ส่ วนที่ 4 ของหมวดนี้
ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) การมีตวั แทนในประเทศไทยตามข้อ 23
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับกรรมการ และโครงสร้างกรรมการและการจัดการตาม
ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 32/1
(ค) ระบบจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามข้อ 33
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับงบการเงินตามข้อ 34/1 และข้อ 35 วรรคหนึ่ง
(จ) ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
กลุ่มซีแอลเอ็มวี หากผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้ ให้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมี
หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานตามข้อ 17 ด้วย
1. เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุ้นที่มีลกั ษณะตามวรรคสอง
2. รวมอยูด่ ว้ ย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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2. เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่
สิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต (เฉพาะในกรณีที่มีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อ
มีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐที่ทาให้การถือหุน้ ไม่สามารถเป็ นไปตาม 1. ได้) โดยอย่างน้อยต้อง
มีผถู ้ ือหุ้นที่มีลกั ษณะตามวรรคสอง 2. รวมอยูด่ ว้ ย
การพิจารณาจานวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง 1. และ 2.
ให้พิจารณาการถือหุน้ เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บของของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
2. ผูถ้ ือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
อย่างมีนยั สาคัญ
(6) ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 40(2) จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
การพิจารณาขนาดของผูข้ ออนุญาตและขนาดของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)
ให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การพิจารณาขนาดของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
ในบริ ษทั อื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
ข้อ 39 ยกเลิก
ข้อ 40 บริ ษทั ที่จะถือว่าเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1)
ของผูข้ ออนุญาต ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูข้ ออนุญาต
(2) เป็ นบริ ษทั ที่ผูข้ ออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่ วน
ที่จะเป็ นบริ ษทั ย่อยตาม (1) เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ
โดยผูข้ ออนุ ญาตถือหุ ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ สิบของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
และผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษทั นั้น



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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(3) เป็ นบริ ษทั ร่ วม ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บแต่ไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้า
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ ผูข้ ออนุญาตสามารถ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั นั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ค) เป็ นบริ ษทั ที่ผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ซึ่งได้รับอนุญาตในครั้งนี้
ข้อ 40/1 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริ ษทั ตามข้อ 40(1) (2)
หรื อ (3) เป็ นจานวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรื อเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรู ปแบบธุรกิจ
ของผูข้ ออนุญาต และผูข้ ออนุญาตมีการกากับดูแลการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นกลุ่ม ๆ
ผ่านการถือหุ้นอย่างมีนัยของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม ให้นาหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับ
บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลักมาใช้บงั คับกับบริ ษทั ดังต่อไปนี้ เท่านั้น เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 16
ให้นามาใช้บงั คับกับบริ ษทั ตามข้อ 40(1) และ (2) ที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศทุกบริ ษทั
(1) บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลาง
(2) บริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว
มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางตามวรรคหนึ่ง หมายถึง บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) ซึ่งผูข้ ออนุญาต
มีกลไกการกากับดูแลที่มีผลให้บริ ษทั ที่เป็ นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริ หารงานและ
จัดการเรื่ องสาคัญของบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม
โดยกลไกดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ ออนุญาต และเป็ นไปตามกรอบ
การกากับดูแลที่คณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตอนุมตั ิไว้ โดยผูข้ ออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณา
ความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี
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ข้อ 41 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีกลไกในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1)
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดที่ทาให้การส่ งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูข้ ออนุ ญาต
(2) มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู ้บริ หาร
ที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
(ก) การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจน และที่มีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ในเรื่ องสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ ออนุ ญาตก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(3) มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อย
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตก่อนการทารายการดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับการทารายการในลักษณะและ
ขนาดเดียวกันกับที่ผขู ้ ออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
ผูข้ ออนุญาต
ให้นาหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มาบังคับใช้กบั บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
ตามข้อ 40(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม
ข้อ 42 ในกรณีที่ขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 40(2)
มีสัดส่วนที่ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผูข้ ออนุญาต ให้บริ ษทั ดังกล่าวได้รับการยกเว้น
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่เทียบเคียงได้กบั กฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่กากับดูแลบริ ษทั ไทยตามข้อ 16
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ส่วนที่ 7
ข้อกาหนดเพิ่มเติมกรณี ผขู ้ ออนุญาต
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว
_________________
ข้อ 43 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ตามข้อ 14(2)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) วาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวเป็ นวาระที่เสนอโดย
ผูข้ ออนุญาต
(2) ผูข้ ออนุญาตได้ให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม (1)
ต่อผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไปพร้อมกับเอกสารการนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44 ผูข้ ออนุญาตไม่อยูร่ ะหว่างการค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรื อไม่อยูร่ ะหว่าง
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินหรื อรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ต่างประเทศอย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่อยูร่ ะหว่างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรื อไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 45 ในระหว่างที่บริ ษทั ต่างประเทศเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน ไม่ปรากฏพฤติกรรม
ที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีการบริ หารกิจการ
ในลักษณะไม่โปร่ งใสหรื อไม่เปิ ดช่องให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าตรวจสอบ หรื อมี การเพิกเฉย ละเลย หรื อจงใจ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางของสานักงานที่ได้เผยแพร่ เป็ นการทัว่ ไป
เป็ นต้น
ข้อ 46 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะเสนอขายหุน้ ให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด
(placement) และเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า ผูข้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ดว้ ย เว้นแต่เป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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(1) ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้บริ ษทั ต่างประเทศ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า บริ ษทั ต่างประเทศได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
อย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม
(2) หนังสื อนัดประชุมตาม (1) มีขอ้ มูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้
(ก) วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับหุน้ ที่ออกในเรื่ องจานวนหุน้ ที่เสนอขาย และราคาเสนอขาย
ซึ่งเป็ นการระบุราคาที่แน่นอน หรื อระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน
(ค) ราคาตลาดที่ใช้เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขาย รวมทั้งวิธีการคานวณ
(ง) ในกรณีที่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (fixed price) ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่
คาดว่าจะเสนอขาย
(จ) ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจากการเสนอขายหุน้ ที่ขออนุมตั ิออกในครั้งนี้
โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในราคาต่า และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (control dilution)
(ฉ) สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่าตาม (4)
(ช) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ต่างประเทศที่แสดงถึงความจาเป็ น
ในการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยอธิบายถึงความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่บริ ษทั ต่างประเทศ
จะได้รับเปรี ยบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริ ษทั ต่างประเทศต้องสูญเสี ยไป
รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว
(ซ) ข้อมูลอื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมี
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม
และใช้สิทธิออกเสี ยงด้วยตัวเองสามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ แทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และในกรณีที่
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิ ให้แสดงส่วนได้เสี ยพิเศษ
ของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย
(4) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูม้ าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมกัน
ตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม ออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ นั้น
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ข้อ 47 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company)
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีโครงสร้างการบริ หารกิจการ รวมทั้งกลไกการกากับและการติดตามดูแล
ให้บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 มีการดาเนินงานในลักษณะที่สามารถรักษาประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของผูข้ ออนุญาตอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การดาเนิ นงานของผูข้ ออนุญาต ต้องไม่เป็ นการลงทุนในบริ ษทั อื่นในลักษณะ
เป็ นการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต การบริ หารงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตลอดจนการเปิ ดเผยนโยบาย
การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตต่อสาธารณชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุ รกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่เป็ นการลงทุนใน
บริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิ จหลักตามข้อ 40 โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน (2)
(2) การลงทุนในบริ ษทั อื่นตาม (1) ต้องเป็ นการลงทุนที่เมื่อคานวณขนาดของ
บริ ษทั อื่นดังกล่าวทุกบริ ษทั รวมกันแล้ว มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของขนาดของผูข้ ออนุญาต
ทั้งนี้ การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวมิให้นบั รวมสัดส่ วนการลงทุนดังนี้
(ก) ในกรณีที่บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นบั รวม
การลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
(portfolio investment)
(ข) การลงทุนในบริ ษทั อื่นที่ผขู ้ ออนุญาตแสดงได้วา่ ประสงค์จะลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นเวลามากกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั อื่นนั้นเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกับ
บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40
(ค) การลงทุนในบริ ษทั อื่นเนื่องจากการใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ตามสัดส่ วน
การถือหุน้ (right offering)
(ง) สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั อื่นของผูข้ ออนุญาต
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรื อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40
ข้อ 48 ให้ผขู ้ ออนุญาตตามข้อ 47 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38(2)
(2) การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตตามข้อ 38(3)
(3) การมีคุณสมบัติตามส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 ของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อ
บริ ษทั ตามข้อ 40(2)
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(4) การประกอบธุรกิจหลักผ่านบริ ษทั ร่ วมตามข้อ 40(3)
(5) กลไกการกากับดูแลบริ ษทั ร่ วมตามข้อ 41 วรรคสอง
หมวด 3
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
_________________
ข้อ 49 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิก่อนหรื อระหว่างการเสนอขาย ตามส่วนที่ 1
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามส่วนที่ 2
(3) เงื่อนไขอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังการเสนอขาย ตามส่ วนที่ 3
ส่วนที่ 1
เงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิก่อนหรื อระหว่างการเสนอขาย
_________________
ข้อ 50 นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุ ้นโดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่าย
หนังสื อชี้ ชวน การโฆษณาชี้ ชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิด
ในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ ชวนที่ได้ย่นื ต่อสานักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้
ข้อ 51 ในการโฆษณาชี้ชวนให้ซ้ือหุน้ ทางสิ่ งตีพิมพ์ นอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามที่
กาหนดในมาตรา 80 แล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้เอกสารหรื อการโฆษณานั้น มีขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อจากัด
และความเสี่ ยงตามที่กาหนดในข้อ 75(1) (ก) (ข) (ค) และ (ช) โดยสังเขปด้วย


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2562 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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ข้อ 52 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ไม่กาหนดราคาหุน้ ในบางส่ วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป สู งกว่าราคาหุน้
ในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนด ไม่วา่ การเสนอขายต่อบุคคล
ที่กาหนดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปหรื อในช่วง
เก้าสิ บวันก่อนการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนดดังกล่าว
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(ข) เป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) ดาเนินการขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้ง
การอนุญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและยังประสงค์
จะเสนอขายหุ ้นต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อถึงสานักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 2 ในส่ วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย
(ถ้ามี) ในกรณี น้ ี ให้สานักงานมีอานาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าว
ต้องไม่เกินสิ บสองเดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก
(3) ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุน้ ได้ตามจานวนขั้นต่า
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดสาหรับการรับหุ้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวทั้งจานวนและคืนเงินแก่
ผูจ้ องซื้อ
(4) นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่จนถึง
วันก่อนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว สาหรับการเสนอขายหุ ้นที่ได้รับอนุญาตในครั้งนั้น
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ดาเนินการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผูท้ ี่จะลงทุ นใน
หุน้ ที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่วนที่ 2
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั
_________________
ข้อ 53 เพื่อให้การบริ หารกิจการของบริ ษทั และการให้ความคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้
ในด้านอื่น ๆ ภายหลังได้รับอนุญาตยังคงเทียบเคียงได้กบั การปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวของบริ ษทั อื่น
ที่เสนอขายหุน้ เป็ นการทัว่ ไปในประเทศไทย ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ตามที่กาหนดในส่ วนนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่มี
การกากับดูแลในเรื่ องดังกล่าวเทียบเคียงได้กบั แนวการกากับดูแลบริ ษทั ไทย
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58
ข้อ 54 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกที่จะทาให้มนั่ ใจว่าการบริ หารกิจการ
ของบริ ษทั จะเป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี้
(1) กรรมการและผูบ้ ริ หารมีการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) การมีมาตรการที่เพียงพอที่จะส่งผลให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถติดตาม รับรู ้ และตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการดาเนินการที่สาคัญของบริ ษทั
การจัดให้มีกลไกตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกลไกที่รองรับการดาเนิ นการในเรื่ องดังนี้
(1) การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั
(3) การดาเนินการเพื่อให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตทราบถึง
การมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
(4) การจัดทาความเห็นในกรณี ที่มีผทู ้ าคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของผูไ้ ด้รับอนุญาต
และการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
(5) การจัดให้มีขอ้ มูลที่เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความ
ในวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้สานักงานคานึงถึงมาตรฐานการดาเนินการของบริ ษทั ไทย
และมาตรฐานการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ไทย เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

34
ข้อ 55 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดารงคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) การมีตวั แทนในประเทศไทย ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23
(2) การมีระบบเกี่ยวกับการจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 33 ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่ทาหน้าที่
จัดทาและเก็บรักษาเอกสารด้วย
ข้อ 56 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ติดตามดูแลการมีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ตามที่กาหนดในข้อ 27 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเท่าที่มีอานาจตามกฎหมายในการหยุดการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
(2) ดูแลและจัดให้มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 และข้อ 28
อยูต่ ลอดเวลา โดยในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการเท่าที่มีอานาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย
ข้อ 57 ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่ประชุม หรื อ
ช่องทางและวิธีการที่ผถู ้ ือหุน้ ในประเทศไทยจะสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผูถ้ ือหุ้นอื่น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยสะดวก โดยช่องทางและวิธีการดังกล่าวต้องเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูไ้ ด้รับอนุญาตด้วย
ข้อ 58 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาเงื่อนไขในส่ วนนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน มาใช้กบั การเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้
โดยสานักงานจะผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการทัว่ ไป หรื อเป็ นรายกรณี ก็ได้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของ
ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ของผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการซื้ อขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในส่ วนนี้ได้ เนื่องจากมี
ข้อจากัดทางกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับผูไ้ ด้รับอนุญาต
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานและต่อมาหน้าที่ดงั กล่าวสิ้ นสุ ดลงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศที่ออกตาม
ความในมาตรา 56
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การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ในการผ่อนผันและการกาหนดเงื่อนไขดังกล่าว ให้สานักงานนาปัจจัยดังนี้มาใช้
ประกอบการพิจารณา
(1) กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการบังคับในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผัน เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทยในเรื่ องดังกล่าว
(2) ปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อความคุม้ ครองหรื อสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เช่น
การได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของ
ผูท้ ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง เป็ นต้น
ข้อ 59 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58
ว่าข้อเท็จจริ ง พฤติการณ์ หรื อสภาพการณ์ ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาตอย่างมีนยั สาคัญ
สานักงานอาจยกเลิกหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผ่อนผันดังกล่าวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขอื่นที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายหลังการเสนอขาย
_________________
ข้อ 60 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะมีการออกหลักทรัพย์ใหม่ หรื อมีการดาเนินการใด
ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ ส่วนแบ่งกาไร หรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ก่อน เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(1) ได้รับมติอนุมตั ิการออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของผูม้ าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อง
ที่ขอมติน้ นั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(2) ในกรณีที่การออกหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในราคาต่า ได้รับมติอนุมตั ิการออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูม้ าประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ รวมตัวกันตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุ ้นนั้น ทั้งนี้ โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติน้ นั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าว


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ท้ งั หมดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุน้
ข้อ 61 ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
รวมทั้งดาเนินการให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวด้วย เว้นแต่เป็ นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น
ได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยไม่มีเสี ยงคัดค้าน
ตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงนั้น ทั้งนี้ มิให้นบั
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติน้ นั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
(2) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 62 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญาที่ผกู พันที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตามข้อ 36 หากเกิดกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดในระหว่าง
กาหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ที่อยูใ่ น
บัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 36(1) และ (2) แทนที่ปรึ กษาทางการเงิน
รายเดิมโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 63 ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตประสงค์จะได้รับ
หรื อตรวจดูขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน และตามประกาศนี้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ที่ปรึ กษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย
ข้อ 64 ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้น ในบริ ษทั อื่น
(holding company) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมีกลไกการกากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยตามข้อ 40(1) หรื อบริ ษทั
ตามข้อ 40(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 52(4) และข้อ 61 ด้วย โดยอนุโลม


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ภาค 3
การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
ของบริ ษทั ซีแอลเอ็มวี
_________________
ข้อ 65 ข้อกาหนดในภาคนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering) ของบริ ษทั ซีแอลเอ็มวีดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ในประเทศไทยเพื่อจดทะเบียน
หุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) บริ ษทั ซีแอลเอ็มวีตาม (1) ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว และประสงค์จะเพิ่มทุน
และเสนอขายหุน้ ในประเทศไทย
ข้อ 66 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปของบริ ษทั ซีแอลเอ็มวี
ให้นาหลักเกณฑ์การยืน่ คาขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 และหลักเกณฑ์การอนุญาตตามหมวด 2
ของภาค 2 ของประกาศนี้มาใช้บงั คับ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการมีหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สานักงานตามข้อ 17
(ก) เป็ นบริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุ้นที่มีลกั ษณะตาม (2) (ข)
รวมอยูด่ ว้ ย
(ข) เป็ นบริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่มีบุคคลไทยถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไข
ในการร่ วมทุนกับภาครัฐ โดยอย่างน้อยต้องมีผถู ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะตาม (2) (ข) รวมอยูด่ ว้ ย
(2) การพิจารณาจานวนการถือหุน้ ของบุคคลไทยตาม (1) ให้พิจารณาการถือหุน้
เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ต่างประเทศนั้น
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ต่างประเทศนั้น
อย่างมีนยั สาคัญ
(3) ในกรณี ดงั นี้ ให้ผขู ้ ออนุญาตที่มีลกั ษณะดังนี้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ที่ปรึ กษาทางการเงินตามข้อ 36
(ก) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอยู่แล้ว
(ข) เป็ นบริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่มีลกั ษณะตาม (1)
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ข้อ 67 ให้บริ ษทั ซีแอลเอ็มวีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ตามข้อ 66 ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กาหนดในหมวด 3 ของภาค 2 ของประกาศนี้
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานมีอานาจตามที่กาหนด
ในข้อ 58 และข้อ 59 โดยอนุโลม
ภาค 4
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
_________________
ข้อ 68 ข้อกาหนดในภาคนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ โดยบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ดังกล่าวได้รับอนุญาตตาม
ภาค 2 หรื อภาค 3
(2) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งหุน้ ดังกล่าวเสนอขาย
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศตาม (1)
(3) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างประเทศตาม (1) โดยไม่ได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศซึ่งเป็ นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ข้อ 69 การเสนอขายหุ้นจะกระทาได้ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหุน้ ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 70 ในกรณีที่ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
สิ้ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหุน้ ประสงค์จะเสนอขายหุ ้นส่ วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อนอีก
ให้ผเู ้ สนอขายหุ ้นยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กาหนด
ในข้อ 71



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2559 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559)
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หมวด 2
วิธีการยืน่ และค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ 71 ก่อนการเสนอขายหุ ้นในแต่ละครั้ง ให้ผูเ้ สนอขายหุ ้นยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสานักงานในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนรายใดมิได้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผเู ้ สนอขายหุ ้นยืน่ ข้อมูลดังต่อไปนี้
ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ต่อสานักงานจานวนหนึ่งชุด
(1) ส่ วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่จดั พิมพ์จากระบบซึ่งผูเ้ สนอขายได้ยนื่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่ งลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว
(2) ต้นฉบับหนังสื อมอบอานาจที่แสดงว่าผูด้ าเนินการยื่นข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากผูเ้ สนอขายหุน้ ในการ
ดาเนินการดังกล่าวและการอื่นที่จาเป็ น
การยืน่ ข้อมูลและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 72 ผูเ้ สนอขายหุน้ มีหน้าที่ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน
และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
หมวด 3
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
_________________
ข้อ 73 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสาคัญ
(2) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2564 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564)
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(3) มีขอ้ มูลเพิ่มเติมตามที่กาหนดในหมวดนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามวรรคหนึ่งและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ 74 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสานักงาน ให้เป็ นไปตามแบบท้ายประกาศ
ว่าด้วยการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 75 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงานตามข้อ 74 ต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติม
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจากัดและความเสี่ ยงในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ ทธิและความคุม้ ครองที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุนในหุน้ ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ต่างประเทศจัดตั้งขึ้น
ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์น้ นั ๆ ด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดง
ในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(ข) การดาเนินคดีทางกฎหมายกับบริ ษทั ต่างประเทศ หรื อผูเ้ สนอขายหุน้ เนื่องจาก
มิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอานาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ
บริ ษทั ต่างประเทศด้วย
(ค) ผลกระทบที่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีที่กฎหมายของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่างประเทศนั้นมีขอ้ จากัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี)
(ง) ยกเลิก
(จ) การเสนอขายหุ้นที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ ต้องจัดให้มีคาเตือนที่สามารถ
ทาให้ผลู ้ งทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ ยงจากการลดลงของ
ราคาหุน้ ดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. เป็ นการเสนอขายโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาหุน้ ที่เสนอขายดังกล่าว
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก และ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซึ่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศ
ซี่งไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564)
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2. บริ ษทั ต่างประเทศมีการเสนอขายหุน้ ประเภทเดียวกันต่อบุคคลใด
ในราคาที่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อน
การเสนอขายในครั้งนี้ และหุน้ ที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิ บ
ของจานวนหุน้ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
(ฉ) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และความคุม้ ครอง
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการบริ ษทั (corporate matter) ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการช่วยให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับความคุม้ ครอง ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่งไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้กาหนดให้บริ ษทั ต่างประเทศต้องถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริ หารกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย
(ช) ข้อจากัดหรื อความเสี่ ยงอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรื อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ เช่น ข้อจากัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสี ยง
ข้อจากัดที่จะไม่ได้รับใบหุน้ เนื่องจากหุ้นของบริ ษทั ต่างประเทศอยูใ่ นระบบไร้ใบหุน้ เป็ นต้น
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ติดต่อของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั ต่างประเทศ
ให้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอานาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าว
อย่างชัดเจน
(3) ข้อมูลของบุคลากรที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาและเก็บเอกสารของบริ ษทั ตาม
ข้อ 33(1) ซึ่งรวมถึงชื่อ คุณวุฒิ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
(4) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวน
งบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เอกสารประกอบการประชุมผูถ้ ือหุน้
และการให้ขอ้ มูลอื่นหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั จัดทาเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
(5) ในกรณี บริ ษทั ต่างประเทศเสนอขายหุน้ เพื่อนาไปจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ต้องมีขอ้ ความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริ ษทั ต่างประเทศ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแล้ว
(6) ข้อมูลเปรี ยบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บงั คับกับ
ผูข้ ออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้
ในเรื่ องที่สาคัญ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กากับดูแลบริ ษทั มหาชนจากัดของประเทศไทย
ในเรื่ องดังกล่าว หรื อกลไกที่จดั ให้มีข้ ึนเพื่อให้การบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครอง
ผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่สาคัญเทียบเคียงได้กบั กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กากับดูแลบริ ษทั มหาชนจากัดของ
ประเทศไทย (ถ้ามี)
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ข้อ 76 ในกรณีที่มีการเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทาโดยบุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตและที่ปรึ กษาทางการเงิน
ที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อน
มูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินหรื อบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สานักงานให้การยอมรับ
(2) ในกรณีที่ผทู ้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของ
ประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินกาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้
(ข) ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของทรัพย์สินนั้น
2. เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นสากล
3. เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)
ข้อ 77 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหุ้นยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่จดั ทาเฉพาะภาษาอังกฤษ
หากผูเ้ สนอขายหุน้ ประสงค์จะเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เป็ นภาษาไทย ต้องจัดให้มีขอ้ มูล
ที่จะเผยแพร่ ดงั กล่าวไว้เป็ นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
ข้อ 78 งบการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในภาค 2 หรื อภาค 3 แล้วแต่กรณี
ข้อ 79 ก่อนปิ ดการเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหุน้ ได้เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนให้แก่
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหุน้ ที่
เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหุน้ ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหุน้ ต้องดาเนินการให้มีการเปิ ดเผย
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ข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่าวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ต้องไม่ชา้ กว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น
หมวด 4
การรับรองข้อมูล
_________________
ข้อ 80 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ โดยบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดย
กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงินของบริ ษทั
ต่างประเทศที่ออกหุ ้นนั้น พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) การเสนอขายหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ ต้องลงลายมือชื่อโดย
(ก) ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูเ้ สนอขายหุน้ นั้น และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(ข) กรรมการทุกคนและผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงินของบริ ษทั ต่างประเทศที่ออกหุ ้นนั้น พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(3) ในการเสนอขายหุน้ ที่ได้จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงิน ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพัน
ที่ปรึ กษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
ข้อ 81 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรทาให้บุคคลที่ตอ้ งลงนามเพื่อนิติบุคคล
ตามที่กาหนดในข้อ 80 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(1) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจาก
การที่บุคคลดังกล่าวอยูใ่ นภาวะไม่สามารถรู ้ผิดชอบหรื อไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่ วย
ทางร่ างกายหรื อทางจิต ผูเ้ สนอขายหุน้ ไม่จาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดง
รายการข้อมูล
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(2) หากเหตุที่ทาให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่น
นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดงั กล่าวหมดสิ้ นไป ให้ผเู ้ สนอขายหุน้ จัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
ทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับได้ตามข้อ 82
หมวด 5
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
_________________
ข้อ 82 ภายใต้บงั คับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผูเ้ สนอขายหุน้ ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่
แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้นระยะเวลา ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกาหนดหลัง ทั้งนี้ กาหนดเวลาดังกล่าวต้อง
ไม่เกินกว่าสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ครบถ้วน
(1) สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ าง
หนังสื อชี้ชวนที่ครบถ้วน
(2) วันที่ผเู ้ สนอขายหุ้นได้ระบุขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ซึ่งได้แก่ จานวน
และราคาของหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย
การจัดสรร และข้อมูลอื่นในทานองเดียวกัน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วนใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอื่นครบถ้วน จนถึงวันที่ยนื่ ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสี่ วนั
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