ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2554 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2556 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2557 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
(11) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(12) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(13) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 74/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ในประกาศนี้ และในแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กาหนด
ตามประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “บริ ษทั จดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน” “บริ ษทั ร่ วม” “อานาจควบคุมกิจการ”
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”
และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน” หมายความว่า กรรมการที่ดารงตาแหน่ง
เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการใด ๆ เยีย่ งผูบ้ ริ หาร และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอื่น
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยราชการที่เป็ นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
“ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ” หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่วา่ เป็ น
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
“ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่น” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่สามารถทาการสอบบัญชีได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ
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“บุคคลต่างด้าว” หมายความว่า
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลดังกล่าว
ที่มีผถู ้ ือหุน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเป็ นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น
(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุน้ รวมกัน
เกินร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(ก) บุคคลธรรมดาตาม (1)
(ข) นิติบุคคลตาม (2)
(4) นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเริ่ มจากการถือหุน้ ของ (3)
(5) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) มีอานาจควบคุมกิจการ
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาค 1
ขอบเขตการใช้บงั คับและอานาจของสานักงาน
ข้อ 4 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 ของภาค 2
(ข) การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนโดยบริ ษทั จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในหมวด 2 ของภาค 2 ดังนี้
1. การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในกรณีปกติ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในส่วนที่ 1
2. การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่มีประเด็น
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 2
(ค) การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 ของภาค 2 โดยอนุโลม
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(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(ข) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่กรณี อื่นนอกจาก (ก) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในภาค 3
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 10
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในลักษณะเป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเงื่อนไข
ให้ผทู ้ ี่จะซื้อหุน้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และจานวนการจองซื้ อไม่เกินกว่าสัดส่ วนการถือหุน้
โดยเป็ นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ้นที่จะทาให้บริ ษทั มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(2) การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่แผนฟื้ นฟูกิจการ
กาหนดให้เจ้าหนี้ ตอ้ งรับหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวแทนการรับชาระหนี้
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้กบั บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูเ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(2) บริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(3) นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย
ข้อ 6 บริ ษทั มหาชนจากัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้
ต่อเมื่อบริ ษทั มหาชนจากัดนั้นไม่มีหุน้ ที่ได้ซ้ือคืนมาและยังจาหน่ายไม่หมด เว้นแต่จะเป็ นการนาหุ้น
ที่ได้ซ้ือคืนมาเสนอขายพร้อมกับหุน้ ที่ออกใหม่ โดยจัดสรรการขายหุน้ ที่ซ้ือคืนในลาดับก่อนการขาย
หุน้ ที่ออกใหม่
ข้อ 7 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ตามคาขออนุญาตได้
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหุน้ มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมาย
หรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ ้นนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี้
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(2) การเสนอขายหุน้ อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุน้ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 8 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 9 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามภาค 3 ไว้ก่อนหรื อ
สัง่ เพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในกรณีดงั กล่าวได้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลัง
การอนุญาตได้
(2) ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(3) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่น
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ข้อ 10 ให้ถือว่าบริ ษทั มหาชนจากัดที่เสนอขายหุน้ เป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเงื่อนไข
ให้ผทู ้ ี่จะซื้ อหุ ้นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามข้อ 4 วรรคสอง (1) หรื อที่เสนอขายหุ ้นต่อเจ้าหนี้ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการตามข้อ 4 วรรคสอง (2) ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ เป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเป็ นเงื่อนไขให้ผทู ้ ี่จะซื้ อหุ ้น
ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ตามข้อ 4 วรรคสอง (1) บริ ษทั ต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามข้อ 4 วรรคสอง (2)
บริ ษทั ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนด
ข้อ 11 ในการจาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปตามภาค 2
ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุนด้วย
ภาค 2
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
หมวด 1
การเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาตและวิธีการยืน่ คาขออนุญาต

ข้อ 12 บริ ษทั มหาชนจากัดที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครั้งแรกตามที่กาหนดในข้อ 21 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวต่อเมื่อ
แสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี
และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
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(1) การรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม
(ก) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชดั เจน เป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13
และข้อ 14
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผขู ้ ออนุญาตสามารถแสดงได้วา่ มีกลไกที่จะทาให้เชื่อมัน่
ได้วา่ การบริ หารจัดการบริ ษทั จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
(ค) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ากลไกการบริ หารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ้น หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม
(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุม
(ก) คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
ที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นประชาชนทัว่ ไปเป็ นอย่างดี และแสดงได้วา่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
(check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17
(ค) กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว
มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(ง) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูม้ ีอานาจควบคุมมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(3) การเปิ ดเผยข้อมูล
(ก) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
(ข) งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุด
และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขอต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18
(ค) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าผูข้ ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะทาให้สามารถ
จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
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(4) คุณสมบัติอื่น ๆ
(ก) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ข) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ 19
(ค) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุน้
ในครั้งนี้ และมติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 13 โครงสร้างการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สามารถสะท้อนอานาจในการควบคุมและส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจน
(2) ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผูข้ ออนุญาตถือหุ้นในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้น เว้นแต่
แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผูข้ ออนุญาตแล้ว
ข้อ 14 โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผูข้ ออนุญาตกับบริ ษทั อื่นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 15 เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้วา่ เป็ นกรณี
ตามข้อ 16
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 15 และข้อ 16
(1) การพิจารณาสัดส่ วนการถือหุ ้น ให้คานวณตามจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น
(2) คาว่า “บริ ษทั อื่น” ให้หมายความรวมถึงห้างหุน้ ส่ วนจากัดด้วย
ข้อ 15 ผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั อื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขดั หรื อแย้ง
ต่อหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อื่น ในกรณีที่บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุ้น
ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 50
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 50 ต้อง
ไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาต
(ค) ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ในบริ ษทั อื่น ตั้งแต่
2 บริ ษทั ขึ้นไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นเหล่านั้นถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน
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(2) กรณีการถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ในกรณีที่
บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 50 ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 10
(3) กรณีการถือหุน้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อื่นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกรณีที่
บริ ษทั อื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละ 25
(ข) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่นไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ต้อง
ไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อื่นถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 25
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
(1) การพิจารณาการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อของบริ ษทั อื่น ให้นบั การถือหุ้น
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้ รวมเป็ นการถือหุ ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อของ
บริ ษทั อื่นตามแต่กรณีดว้ ย
(ก) การถือหุ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณี ที่มีการถือหุน้
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นทุกทอดตลอดสายเท่าที่การถือหุน้ ในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ 25
ของนิติบุคคลอื่นนั้น
(ข) ผูถ้ ือหุ้นของผูข้ ออนุญาตหรื อผูถ้ ือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็ นสายของ
ผูข้ ออนุญาต ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) นั้น
(ค) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั อื่นหรื อผูถ้ ือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็ นสายของบริ ษทั อื่น
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ ในบริ ษทั อื่นหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25 ของบริ ษทั อื่น
หรื อบุคคลตาม (ก) นั้น
(ง) การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ้นตาม (ข)
หรื อ (ค)
(2) ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดการนับรวมการถือหุน้ ของบุคคลที่มีลกั ษณะ
เป็ นการถือหุน้ ไขว้โดยทางอ้อมซึ่งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้น
ข้อ 16 ผูข้ ออนุญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
กับบริ ษทั อื่นโดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับตามข้อ 15 ได้ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) มีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายอื่นที่ไม่เป็ นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุน้ ในผูข้ ออนุ ญาตหรื อ
บริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณี รวมกันในสัดส่ วนที่มากกว่าการถือหุน้ ตามข้อ 15 ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อื่น
แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถถ่วงดุลการใช้อานาจควบคุมในผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อื่น แล้วแต่กรณีได้
(2) การถือหุน้ ไขว้มีเหตุจาเป็ นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุน้
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คาว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม
ข้อ 17 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผูข้ ออนุญาต ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
ผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) 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
2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาต หรื อ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) 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 ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่
ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ
ผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้
ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง
(ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการ
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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
ในกรณี ที่บุคคลที่ผขู ้ ออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคล
ที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
(ง) หรื อ (ฉ) ให้ผขู ้ ออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ
ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี ) ในนามของนิติบุคคลนั้น
(3) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
(ข) เป็ นกรรมการอิสระที่เป็ นไปตาม (2) และต้อง
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดาเนิ นกิจการของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และ
2. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู ้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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(4) ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ หรื อบุคคลอื่นปฏิบตั ิการแทน
คณะกรรมการในเรื่ องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้าที่
ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 18 งบการเงินของผูข้ ออนุญาตและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุด
และงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขอ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่ออกตามความในมาตรา 56
(2) ผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้ อบบัญชี
ที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้ว นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(3) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะ
ดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่ผขู ้ ออนุญาตเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถ
จัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1)
ข้อ 19 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 20
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุ
ที่มีนยั สาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
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1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอื่นหรื อได้ประโยชน์
มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เนื่องจาก
มีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ ง
ในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ผูข้ ออนุญาตเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก
การดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง
ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น
ข้อ 20 มิให้นาความในข้อ 19(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงานที่ทาให้
ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 19(1) หรื อ (2) แล้ว
ข้อ 21 ให้บริ ษทั มหาชนจากัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครั้งแรก ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
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(2) จัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สานั กงานให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขออนุญาต
(3) ชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงานเมื่อแบบคาขออนุญาต พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมตั ิโครงการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามหมวดนี้ ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืน่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานก่อนที่สานักงานจะ
เริ่ มพิจารณาคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
โดยสานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่สานักงานมีความจาเป็ นต้องไปเยีย่ มชมกิจการ หรื อสถานที่อื่นใด
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อยซึ่งตั้งอยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล ผูข้ ออนุญาตต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั และค่าพาหนะเดินทางที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมกิจการ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ 22 เมื่อสานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ให้สานักงานดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) สอบทานข้อเท็จจริ งตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชนและ
แจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพื่อให้บริ ษทั ชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่
วันที่สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
(2) แจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
คาชี้แจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
โดยบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ใน
บริ ษทั อื่น (holding company)
ข้อ 23 ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตตามข้อ 12 เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) มีการประกอบธุ รกิจหลัก ไม่วา่ จะมีธุรกิจเดียวหรื อหลายธุรกิจผ่านบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ไม่วา่ บริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั
(2) ขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24 ทุกบริ ษทั รวมกัน เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับขนาดของผูข้ ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
หรื อของบริ ษทั ตามข้อ 24(2) มีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของขนาดของผูข้ ออนุญาต
(3) การดาเนินงานของผูข้ ออนุญาตไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการ
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของ
ผูข้ ออนุญาตมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ
การประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักตามข้อ 24 โดยขนาดของบริ ษทั อื่นดังกล่าวทุกบริ ษทั รวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ขนาดของผูข้ ออนุญาต
(4) มีกลไกการกากับดูแลที่ทาให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ่งของผูข้ ออนุญาต
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของผูข้ ออนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 25
(5) บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผูข้ ออนุญาตตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 โดยอนุโลม ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่ องโครงสร้างคณะกรรมการและ
การจัดการตามข้อ 12(2) (ข) และงบการเงินตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง
(6) ในกรณีที่บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้ดว้ ย
(ก) กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(ข) งบการเงินของบริ ษทั ดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน
แล้วแต่กรณี โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
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1. ผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถ
ทาการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
2. ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิ่นซึ่งสังกัดสานักงานสอบบัญชีที่เป็ นเครื อข่ายเดียวกับ
สานักงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต โดยสานักงานสอบบัญชีท้ งั 2 แห่งนั้น
เป็ นสมาชิกประเภทเต็มรู ปแบบ (full member) ของเครื อข่ายดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูส้ อบบัญชี
ที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบหรื อสอบทานงบการเงินของผูข้ ออนุญาตตามข้อ 18(2)
(ค) แสดงได้วา่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องที่สาคัญเทียบเคียงได้
กับกฎหมายที่กากับดูแลบริ ษทั มหาชนจากัดของประเทศไทย หรื อแสดงได้วา่ มีกลไกที่จะทาให้
การบริ หารกิจการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องที่สาคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมาย
ที่กากับดูแลบริ ษทั มหาชนจากัดของประเทศไทย
(7) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2)
เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หากผูข้ ออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ ออนุญาต หรื อผูข้ ออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่
ในจานวนใด ๆ เป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการผูข้ ออนุญาตอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากต้องเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ใน (6) แล้ว ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อย 2 คนเป็ นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อย 1 คนในจานวนดังกล่าวต้องเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 17(3)
(ข) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหน่วยงานกากับดูแลตลาดทุนของประเทศ
ที่บริ ษทั ดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรื อมีการประกอบธุรกิจที่มีนยั สาคัญ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
สานักงานในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
(ค) แสดงได้วา่ ผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วม
จัดทาคาขออนุญาตให้ทาหน้าที่ตามที่กาหนดในวรรคสอง เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับจากวันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ โดยสัญญาดังกล่าว
ต้องไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่ งผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ใช้เป็ นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
สัญญาตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ กาหนดให้ที่ปรึ กษาทางการเงินชี้แจงข้อมูล
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดในข้อ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนิ นงาน และติดตามดูแลและให้คาแนะนาแก่ผขู ้ ออนุญาตในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายหลังการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. การจัดทาและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และสารสนเทศอื่น
ที่สาคัญของผูข้ ออนุญาต
2. การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 57 และมาตรา 58
3. การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนร่ วมจัดทารายงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน โดยอาจกาหนดเงื่อนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
(ง) มูลค่าของหุ้นที่ขออนุญาตเสนอขายยังอยูใ่ นวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดสาหรับการควบคุมการทาธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
ความในวรรคหนึ่ง (6) (ข) และ (ค) และ (7) มิให้นามาใช้บงั คับในกรณีที่ขนาดของ
บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศมีสัดส่วนที่ไม่มีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับขนาดของผูข้ ออนุญาต
การพิจารณาขนาดของผูข้ ออนุญาตและขนาดของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)
และวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด
ข้อ 24 บริ ษทั ที่จะถือว่าเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1)
ของผูข้ ออนุญาตซึ่งเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding
company) ตามข้อ 23 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูข้ ออนุญาต
(2) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่ วน
ที่จะเป็ นบริ ษทั ย่อยตาม (1) เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ
โดยผูข้ ออนุญาตถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
และผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษทั นั้น
(3) เป็ นบริ ษทั ร่ วม ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
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(ข) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่าผูข้ ออนุญาตสามารถ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั นั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ในสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
(ค) เป็ นบริ ษทั ที่ผขู ้ ออนุญาตแสดงได้วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
เกินกว่าร้อยละ 25 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่
ซึ่งได้รับอนุญาตในครั้งนี้
ข้อ 25 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดที่ทาให้การส่ งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาต
(2) มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งรวมถึง
(ก) การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจน และที่มีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ในเรื่ องสาคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(3) มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่ นใดของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับ
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของผูข้ ออนุญาตก่อนการทารายการดังกล่าว ทั้งนี้
ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับการทารายการในลักษณะและขนาด
เดียวกันกับที่ผขู ้ ออนุญาตต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของผูข้ ออนุญาต
ข้อ 26 ให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ 25(1) และ (2) มาใช้บงั คับกับบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักตามข้อ 24(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม
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หมวด 2
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยบริ ษทั จดทะเบียน
ส่วนที่ 1
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีปกติ
ข้อ 27 ผูข้ ออนุญาตซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ตามส่ วนนี้ ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 12(1) (2) (3) (4) (ก) และ
ข้อ 19(1) (ก) เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) ไม่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ งต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
(3) ไม่อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(4) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้ และมติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต ทั้งนี้ ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขอมติดงั กล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าว
มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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(5) ในกรณีที่ประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กาหนด (placement) และเป็ น
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ดว้ ย เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่ องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(ก) ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ในราคาต่าดังกล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(ข) หนังสื อนัดประชุมตาม (ก) ต้องมีขอ้ มูลตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในส่วนที่ใช้บงั คับกับการขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ ต่อ
บุคคลในวงจากัดในราคาต่ากว่าราคาตลาด โดยอนุโลม
(ค) จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ราย ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิแทนผูถ้ ือหุ้นได้ และในกรณีที่กรรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็ นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมตั ิ ให้แสดงส่วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการ
อิสระดังกล่าวด้วย
(ง) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคา
ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ จานวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ ในราคาดังกล่าว
วิธีการคานวณราคาเสนอขายและการกาหนดราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ข้อ 28 ในกรณี ผขู ้ ออนุญาตซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ตามส่ วนนี้ เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) และไม่มี
การประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อผ่านบริ ษทั ตามข้อ 24(2)
(2) มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ให้เป็ นไปตามข้อ 25 หรื อบริ ษทั ตาม
ข้อ 24(2) ให้เป็ นไปตามข้อ 26 แล้วแต่กรณี
(3) การดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนไม่เป็ นการลงทุนในบริ ษทั อื่นในลักษณะเป็ น
การประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า
การดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน การบริ หารงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตลอดจนการเปิ ดเผยนโยบาย
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การดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนต่อสาธารณชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูล้ งทุนได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่เป็ นการลงทุนใน
บริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24 โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 29 หรื อเป็ น
การลงทุนในบริ ษทั อื่นที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 29 ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 และตั้งแต่วนั ดังกล่าว
บริ ษทั จดทะเบียนไม่มีการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั อื่นอีก
(4) ในกรณีที่บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีสัดส่วน
ที่ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริ ษทั ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใน (ข) และ (ค)
(ก) กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(ข) แสดงได้วา่ บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(6) (ข) และ (ค)
(ค) ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีลกั ษณะตามข้อ 23(7) ต้องแสดงได้วา่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 23(7) (ก) และ (ง) ด้วย
ข้อ 29 การลงทุนในบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24
ซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อ 28(3) ต้องเป็ นการลงทุนที่เมื่อคานวณขนาดของบริ ษทั อื่นดังกล่าวทุกบริ ษทั
รวมกันแล้วมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ การพิจารณาสัดส่ วน
การลงทุนดังกล่าวมิให้นบั รวมสัดส่ วนการลงทุนดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นบั รวม
การลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั อื่นซึ่งไม่เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก
(portfolio investment)
(2) การลงทุนในบริ ษทั อื่นที่บริ ษทั จดทะเบียนแสดงได้วา่ ประสงค์จะลงทุนในบริ ษทั
ดังกล่าวเป็ นเวลามากกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั อื่นนั้นเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกับบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24
(3) การลงทุนในบริ ษทั อื่นเนื่ องจากการใช้สิทธิซ้ือหลักทรัพย์ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(right offering)
(4) สัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั อื่นของบริ ษทั จดทะเบียน
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรื อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจหลักตามข้อ 24
ข้อ 30 ให้นาขั้นตอนและวิธีการยืน่ คาขออนุญาต และการพิจารณาคาขออนุญาต
ตามข้อ 21 และข้อ 22 ของส่ วนที่ 1 ของหมวด 1 มาใช้บงั คับกับการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ของบริ ษทั จดทะเบียนตามส่ วนนี้ โดยอนุโลม
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ส่วนที่ 2
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่มี
ประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อ 31 ผูข้ ออนุญาตซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ตามส่ วนนี้ ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) สามารถแสดงได้วา่ ไม่มีขอ้ เท็จจริ งในประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในข้อ 32 หรื อข้อ 33 แล้วแต่กรณี
(2) จานวนหุน้ ออกใหม่ที่ขออนุญาตต้องมีจานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผูข้ ออนุญาตในวันยืน่ คาขออนุญาต
(3) เป็ นการเสนอขายที่เข้าลักษณะดังนี้
(ก) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตามที่กาหนดในข้อ 34
(ข) มิใช่เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนในการเสนอซื้อหุน้
ของบริ ษทั อื่น (share swap)
(4) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้ และมติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต ทั้งนี้ ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขอมติดงั กล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวมี
ข้อมูลตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(5) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลกั ษณะขาดความ
น่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(6) มีผมู ้ ีอานาจควบคุมที่ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
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ข้อ 32 กรณีที่ถือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่กรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งดังนี้
(ก) ค้างการนาส่งงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี
(ข) ค้างส่งรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาและจัดส่ งต่อสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ งจัดทาตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
(2) อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามคาสั่งของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
(3) มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ ้น
ที่ออกใหม่
(ก) มีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
เรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) มีประวัติถูกสานักงานสั่งระงับการเสนอขายหรื อสั่งยกเลิกการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในส่วนที่ยงั มิได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
(4) มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 1 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต
(ก) มีประวัติถูกสานักงานสั่งให้แก้ไขงบการเงิน
(ข) เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นเหตุให้สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตือนผูล้ งทุน
หรื อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อการใช้สิทธิ
ออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ ของบริ ษทั
(ค) ถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งหรื อมีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือน
บริ ษทั เกี่ยวกับการไม่รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไป
(5) เป็ นบริ ษทั ที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนเครื่ องหมาย NP (Notice Pending)
หรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นการชัว่ คราวโดยขึ้น
เครื่ องหมาย SP (Trading Suspension)
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(6) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาสั่งหรื อ
มีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในช่วง 1 ปี ก่อนวันยืน่
คาขออนุญาต
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยูร่ ะหว่างถูกสานักงานสั่งให้ช้ ีแจง
เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด การกระทาที่ตอ้ งห้าม หรื อ
การกระทาที่เป็ นเหตุให้มีลกั ษณะต้องห้าม ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้ และกรณีดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน
1. การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้
สาคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
(ค) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั หรื อ อยู่ระหว่าง
ถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินงาน
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(7) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินประจางวดปี บัญชีล่าสุดและ
งบการเงินรายไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืน่ คาขออนุญาตของบริ ษทั มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้นไม่วา่ ด้วยเหตุใด
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน
(ค) ผูส้ อบบัญชีมีเงื่อนไขหรื อมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรื อมีวรรคเน้นในหน้า
รายงานของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน หรื อความไม่แน่นอน
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่ยงั ไม่ได้แสดงหรื อเปิ ดเผยในงบการเงิน
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ข้อ 33 ในกรณี ผูข้ ออนุญาตซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ตามส่ วนนี้ เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding
company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง หากบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อ
บริ ษทั ตามข้อ 24(2) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว ต้องมีลกั ษณะ
ตามที่กาหนดในข้อ 32 แล้ว จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรรมการของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(2) ในกรณีที่บริ ษทั จดทะเบียนมีลกั ษณะตามข้อ 23(7) ต้องแสดงได้วา่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 23(7) (ก) และ (ง) เว้นแต่ในกรณีที่ขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) หรื อ
บริ ษทั ตามข้อ 24(2) มีสัดส่วนที่ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน
ข้อ 34 ราคาตลาดตามข้อ 31(3) (ก) ให้คานวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวัน
กาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นั้น
ในแต่ละวัน และวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขาย
ต่อผูล้ งทุน
ข้อ 35 ให้นาขั้นตอนและวิธีการยืน่ คาขออนุญาตตามข้อ 21(1) และ (3) ของส่วนที่ 1
ของหมวด 1 มาใช้บงั คับกับการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ไม่มี
ประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุโลม
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
หมวด 3
เงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ 36 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 1 และหมวด 2 ของภาคนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ 37 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ว่า
ข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุญาต สานักงาน
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อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ ้นนั้น และหากผูไ้ ด้รับอนุญาตยังมิได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
สาหรับหุน้ ที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาตชี้แจง
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุน้ หรื อให้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุน้ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก
ผูไ้ ด้รับอนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชี้แจงหรื อดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สานักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได้
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขาย
หรื อยังมิได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่งให้สานักงานคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหุน้ นั้น
ข้อ 38 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่จะนาหุ ้นของบริ ษทั เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่กาหนด
ราคาหุ ้นในบางส่ วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป สูงกว่าราคาหุ้นในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็ นการเฉพาะ
เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนด ไม่วา่ การเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา
เดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อในช่วง 90 วันก่อนการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนดดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
(ก) การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(ข) การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(ค) เป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีคาเตือนในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสื อชี้ชวน ที่สามารถทาให้ผลู ้ งทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง
ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ ยงจากการลดลงของราคาหุน้ ดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
(ก) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีวตั ถุประสงค์จะนาหุน้ ที่เสนอขายเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นครั้งแรก และ
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(ข) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ ประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคา
ที่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเสนอขาย
ในครั้งนี้และหุน้ ที่เสนอขายในระหว่าง 6 เดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
(3) นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับ หากผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุ ้นโดยวิธีการอื่นนอกจาก
การแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิด
ในสาระสาคัญ
(ข) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูล
ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงาน
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่าง ดังนี้
(ก) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(ข) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(ค) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ทาให้สาคัญผิด
(ง) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่
สานักงานแจ้งการอนุ ญาต หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและ
ยังประสงค์จะเสนอขายหุน้ ต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อถึงสานักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลา
และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 1 หรื อหมวด 2 แล้วแต่กรณี ในส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณี น้ ี ให้สานักงานมีอานาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่
เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก
(5) นับแต่วนั ที่สานักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่จนถึงวันก่อนการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว สาหรับการเสนอขายหุ ้นที่ได้รับอนุญาตในครั้งนั้น ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องไม่ดาเนินการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผูท้ ี่จะลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่
ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
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(6) ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน รวมทั้งดาเนินการให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่นได้ โดยไม่มี
เสี ยงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงนั้น
(7) ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตประสงค์จะได้รับ
หรื อตรวจดูขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน และตามประกาศนี้ ผูไ้ ด้รับ
อนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ที่ปรึ กษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่
ที่ปรึ กษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย
(8) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุ รกิจโดยการ
ถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) ซึ่งมีลกั ษณะตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) ดาเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาซึ่งจัดทาขึ้นระหว่างผูไ้ ด้รับอนุญาต
กับที่ปรึ กษาทางการเงินตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) (ค)
(ข) ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) (ค) แทนที่ปรึ กษาทางการเงินรายเดิม
โดยไม่ชกั ช้า
ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ งไม่วา่ ทั้งหมดหรื อ
บางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุน้
ในบริ ษทั อื่น (holding company) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมีกลไกการกากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (5) และ (6) โดยอนุโลมด้วย
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ภาค 3
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
โดยบริ ษทั ที่ไม่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หมวด 1
การอนุญาต

ข้อ 39 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด หมายถึง การเสนอขายที่มี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน
50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นั้น
เป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(4) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ท้ งั หมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ ือหุน้
การนับจานวนผูล้ งทุนตาม (1) หรื อการคานวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2)
ไม่นบั รวมส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนตาม (3) ทั้งนี้ ไม่วา่ การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลา
เดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ 40 ให้ผเู ้ ริ่ มจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั มหาชนจากัด หรื อนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดได้โดยถือว่าได้รับอนุ ญาตจากสานักงานแล้ว
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนี้ ดว้ ย
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดเนื่องจากบริ ษทั ต้อง
เพิ่มทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว บริ ษทั
ดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 41(1) และ (2) และบริ ษทั ต้อง
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนด
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หมวด 2
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ 41 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด 1 ของภาคนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ ที่จะออกใหม่ต่อบุคคล
เป็ นการทัว่ ไป และหากจะมีการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องให้ขอ้ มูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ดังกล่าวอยูภ่ ายใน
ลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อ 39(1) (2) (3) หรื อ (4) เท่านั้น และผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีขอ้ ความตาม
(2) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
(2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว ซึ่งต้อง
ไม่มีหุน้ หรื อหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้วคงค้างอยู่
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ผถู ้ ือหุน้ ของผูไ้ ด้รับอนุญาตยืน่ ต่อสานักงาน
เพือ่ เสนอขายหุน้ ดังกล่าวต่อประชาชน หรื อดาเนินการให้หุน้ นั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อประชาชนตามภาค 2
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(4) ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะซึ่งเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัดตามข้อ 39(1) (2) หรื อ (3) ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีขอ้ ความ
แสดงว่าหุน้ ที่เสนอขายมิใช่หุ้นที่ออกโดยบริ ษทั มหาชนจากัด ผูล้ งทุนจึงอาจได้รับสิ ทธิและ
ความคุม้ ครองแตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั มหาชนจากัด
ภาค 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 42 ในกรณีที่สานักงานได้รับคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้แล้ว
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขออนุญาตประสงค์ให้สานักงานพิจารณาคาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 ของประกาศนี้ ให้ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตดังกล่าวแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสานักงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
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ข้อ 43 ให้ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อ 27 วรรคสอง
ข้อ 44 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ และมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลัง
การอนุญาต ยังคงอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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