
 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 39/2559 
เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

(ฉบับประมวล) 
    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552   
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2553  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2554  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554   
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2554  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
  (6)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2554  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554   
  (7)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2555  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555   
  (8)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2556  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   
  (9)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2557  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
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  (10)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2558  เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558   
  (11)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2558  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
  (12)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2558  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
  (13)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 74/2558  เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558   

  ข้อ 3   ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กำหนด 
ตามประกาศนี้   
  คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  
“บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษทัย่อยลำดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “อำนาจควบคุมกิจการ” 
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”  
และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับ 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์    
  “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความว่า   กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง 
เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าทีร่ับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนมุัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น   
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า   หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
  “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของ 
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย   
  “ธุรกิจสถาบันการเงิน”  หมายความว่า   ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่ว่าเป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ   
  “ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่สามารถทำการสอบบัญชีได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ   
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  “บุคคลต่างด้าว”  หมายความว่า    
  (1)  บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย   
  (2)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไมร่วมถึงนิติบุคคลดังกล่าว 
ที่มีผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น   
  (3)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุ้นรวมกัน 
เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น   
        (ก)  บุคคลธรรมดาตาม (1)    
        (ข)  นิติบุคคลตาม (2)    
  (4)  นิติบุคคลที่ถูกถอืหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของ (3)   
  (5)  นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอำนาจควบคุมกิจการ   
  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   
  “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ภาค 1 
ขอบเขตการใช้บังคับและอำนาจของสำนักงาน 

     

  ข้อ 4   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1 ของภาค 2   
        (ข)  การเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนโดยบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ที่กำหนดในหมวด 2 ของภาค 2 ดังนี้  
    1.  การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในกรณีปกติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในส่วนที่ 1   
    2.  การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนทีไ่ม่มีประเด็น 
เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 2   
        (ค)  การเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนของบริษทัทีไ่มม่ีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1 ของภาค 2 โดยอนุโลม    
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  (2)3  การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 
ในภาค 3  เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายหุ้นที่มีหลักเกณฑก์ำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น เช่น   
        (ก)  การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด   
        (ข)  การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพือ่ประโยชน์ในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ในข้อ 10  
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น  
โดยเป็นการเสนอขายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทตามแผนฟื้นฟู 
กิจการที่ศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่แผนฟื้นฟูกิจการ
กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องรับหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวแทนการรับชำระหนี้   

  ข้อ 5   หลักเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามประกาศนี้ให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้   
  (1)  ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด   
  (2)  บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด   
  (3)  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย   

  ข้อ 6   บริษัทมหาชนจำกัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ 
ต่อเมื่อบริษัทมหาชนจำกัดนั้นไม่มีหุ้นทีไ่ด้ซื้อคืนมาและยังจำหน่ายไม่หมด  เว้นแต่จะเป็นการนำหุ้น 
ที่ได้ซื้อคืนมาเสนอขายพร้อมกับหุ้นที่ออกใหม่ โดยจัดสรรการขายหุ้นที่ซื้อคืนในลำดับก่อนการขาย 
หุ้นที่ออกใหม่   

  ข้อ 7   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจรงิต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใด 
อย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามคำขออนุญาตได้   
 

 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึง่ทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมาย 
หรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้   
  (2)  การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ   
  (3)  การเสนอขายหุ้นอาจกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม   
  (4)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ 
ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไมไ่ด้รบัข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอ 
ประกอบการตัดสินใจลงทุน   

  ข้อ 8   ในกรณทีี่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ สำนกังานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนีม้าใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงือ่นไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับ 
กับการเสนอขายหุ้นที่ไดร้ับอนุญาตได้   
  (1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้  
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไขดังกล่าว   
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน   
  (3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน   
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้   

  ข้อ 9   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจรงิต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามภาค 3 ไว้กอ่นหรอื 
ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในกรณีดงักล่าวได้   
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรอืมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง 
การอนุญาตได้   
  (2)  ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มนีัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์อื่น 
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
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  ข้อ 10   ให้ถือว่าบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไข 
ให้ผู้ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4 วรรคสอง (1) หรือที่เสนอขายหุ้นต่อเจ้าหนี้ตาม 
แผนฟื้นฟูกิจการตามข้อ 4 วรรคสอง (2) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ดังกล่าวแล้ว   
  บริษัทที่ไดร้ับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้   
  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหุ้น 
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 4 วรรคสอง (1) บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นตอ่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการตามข้อ 4 วรรคสอง (2) 
บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด   

  ข้อ 11   ในการจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2  
ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจำหน่าย
หลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุนด้วย   

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

     

หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 

     

ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์การอนุญาตและวิธีการยื่นคำขออนุญาต 

    

  ข้อ 12   บริษัทมหาชนจำกัดที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นครั้งแรกตามทีก่ำหนดในข้อ 21 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อเมื่อ 
แสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอื่น ๆ ดังตอ่ไปนี้ 
  (1)  การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม   
        (ก)  มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 
และข้อ 14   
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        (ข)  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ง 
กับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เช่ือมั่น 
ได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
        (ค)  ไม่มีเหตุทีท่ำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไมส่ามารถรักษาสิทธิ 
ของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
  (2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม   
        (ก)  คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน 
ที่มีต่อผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้   
        (ข)7  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
    1.  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กนัอยา่งเพียงพอ  
โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17 
    2.  บุคคลทีด่ำรงตำแหนง่ประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน 
        (ค)  กรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ ์
การแสดงช่ือบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษทัทีอ่อกหลักทรัพย์   
    ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศกึษาเอกชนดงักล่าว 
มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม   
        (ง)  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีอำนาจควบคมุมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ  
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม 
  (3)  การเปิดเผยข้อมูล   
        (ก)2  ไม่มเีหตุทีท่ำให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนหรือตอ่สำนกังานไม่ครบถ้วน  
ไมต่รงตามความเป็นจรงิ ไม่เพยีงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรอืมขี้อความทีอ่าจทำให้ผู้ลงทนุสำคัญผิด 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8) 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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        (ข)4  งบการเงินดังนี้ของผู้ขออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18 
    1.  กรณมีีงบการเงนิหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีที่ส้ินสุดในหรือหลัง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุดก่อนยื่นคำขอ  
ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชี 3 ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อน 
ยื่นคำขอ 
    2.  กรณีอื่นนอกจาก 1. ไดแ้ก่ งบการเงนิและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอ 
        (ค)  ไม่มีเหตุทีท่ำให้สงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอที่จะทำให้สามารถ 
จัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างตอ่เนือ่งและน่าเช่ือถือ   
  (4)  คุณสมบัติอื่น ๆ   
        (ก)13  การประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี ้
    1.  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง เช่น การค้ามนุษย์  
การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น 
    2.  ไมม่ีการดำเนนิงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายอันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ 
    ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การพิจารณากรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง 1. และผลกระทบอย่างร้ายแรง 
และมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง 2. ได้ 
        (ข)  ไม่มีลักษณะตามข้อ 19  
        (ค)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้น 
ในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต   

  ข้อ 13   โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขออนุญาต บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2566  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 14) 
ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 



9 

 

  (2)  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจำนวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น  เว้นแต่ 
แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว   

  ข้อ 14   โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทอืน่ตอ้งไม่มีลักษณะเป็น 
การถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 15  เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นกรณี 
ตามข้อ 16 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 15 และขอ้ 16 
  (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น ให้คำนวณตามจำนวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด 
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น   
  (2)  คำว่า “บริษัทอืน่” ให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดดว้ย   

  ข้อ 15   ผู้ขออนุญาตและบริษัทอื่นต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้ง 
ต่อหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  กรณีการถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 50   
        (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น ในกรณีที่บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้น 
ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 50   
        (ข)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 50 ต้อง 
ไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถอืหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต   
        (ค)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทอื่น ตั้งแต่  
2 บริษัทขึ้นไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นเหล่านั้นถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน   
  (2)  กรณีการถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50   
        (ก)  ผู้ขออนุญาตตอ้งไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ในกรณีที ่
บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50   
        (ข)  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษทัอื่นเกินกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่เกินกว่า 
ร้อยละ 50 ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 10   
  (3)  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 25   
        (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกนิกว่าร้อยละ 25 ในกรณีที ่
บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละ 25   
        (ข)  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ต้อง 
ไม่ปรากฏว่าบริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 25   
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  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง   
  (1)  การพิจารณาการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอืน่ ให้นับการถือหุ้น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้ รวมเป็นการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของ 
บริษัทอื่นตามแต่กรณีด้วย   
        (ก)  การถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอืน่ แล้วแต่กรณี ที่มกีารถือหุ้น 
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นทุกทอดตลอดสายเท่าทีก่ารถือหุ้นในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ 25 
ของนิติบุคคลอื่นนั้น  
        (ข)  ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของ 
ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25  
ของผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น   
        (ค)  ผู้ถือหุ้นของบริษทัอื่นหรอืผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของบริษทัอื่น  
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25 ของบริษัทอืน่ 
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น   
        (ง)  การถือหุ้นของคูส่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นตาม (ข)  
หรือ (ค)   
  (2)  ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดการนับรวมการถอืหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะ 
เป็นการถือหุ้นไขว้โดยทางออ้มซึ่งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถอืหุ้น   

  ข้อ 16   ผู้ขออนุญาตอาจไดร้ับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
กับบริษัทอื่นโดยไม่ตอ้งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 15 ได้  หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   
  (1)  มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรอื 
บริษัทอื่น แล้วแต่กรณี รวมกนัในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุ้นตามข้อ 15 ของผู้ขออนุญาตหรอืบริษทัอื่น 
แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถถ่วงดุลการใช้อำนาจควบคุมในผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอื่น แล้วแต่กรณีได้   
  (2)  การถือหุ้นไขว้มีเหตุจำเป็นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้ถือหุ้น   
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”  
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม   

  ข้อ 17   โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผู้ขออนญุาต ต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ขออนุญาต
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน   
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  (2)  กรรมการอิสระแต่ละคนของผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้   
        (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ขออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย   
        (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดอืนประจำ หรอืผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอีำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะไดพ้้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถึงกรณีทีก่รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต   
        (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการ
รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย   
        (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
    ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำรายการทางการคา้ทีก่ระทำ 
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรพัย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือ 
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ ์
ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ 
ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
        (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
        (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอีำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พน้จาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่นวันที่ยืน่คำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
        (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ 
ผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
        (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนยักับกิจการ 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษทัย่อย   
        (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต   
        ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  
(ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ 
ของผู้ขออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลำดับเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมกีารตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
        ในกรณทีี่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล 
ที่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง  
(ง) หรือ (ฉ) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่เมือ่ผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ 
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
        (ก)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 
        (ข)  เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแตง่ตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
        (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแตง่ตั้ง 
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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        เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า  
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 
ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้   
        (ก)  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็น 
กรรมการตรวจสอบ   
        (ข)  เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตาม (2) และต้อง   
   1.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ 
ในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ   
   2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทัย่อยลำดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   
        (ค)  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
        (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะ 
กรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ ์
เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
  (4)  ในกรณทีี่คณะกรรมการมกีารมอบหมายให้ผู้จัดการ หรอืบุคคลอื่นปฏิบัตกิารแทน
คณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ 
ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน   
  (5)1  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ต้องม ี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเทา่ 
 (ข)  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของ 
ผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตตอ่สำนกังาน  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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   1.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในสายงานบัญชีหรือ 
การเงินของผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ขออนุญาต 
   2.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีตาม (6) หรือบุคลากรในสายงานบัญชีของผู้ขออนุญาตมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบบัญชีของผู้ขออนุญาต และบุคคลดงักล่าวปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ขออนุญาต 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
งบการเงินของผู้ขออนุญาต  โดยสามารถจัดทำงบการเงินงวดล่าสุดของผู้ขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงาน
พร้อมกับคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงนิดังกล่าว 
ที่ใช้บังคับกับบริษทัจดทะเบียน   
 (ค)  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
   1.  มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  
   2.  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าในกิจการหรือองคก์รใดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผู้ขออนุญาตเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่การดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ 
ประสบการณ์การทำงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีในช่วง 7 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
 (ง)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน  
หรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  ทั้งนี้  
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีขึ้นเอง ต้องแสดงให้เห็น 
ได้ว่าเนื้อหาและจำนวนช่ัวโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ 
ผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 
  (6)1  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก)  เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี 
 (ข)  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  
 
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการพฒันาความรู้ตอ่เนือ่งด้านบัญชีตามที่สำนกังาน
กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการอบรม 
ดังกล่าวขึ้นเอง ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าเนื้อหาและจำนวนช่ัวโมงอบรมของหลักสูตรไดผ่้านการพิจารณา 
ของคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 
  1หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน และของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 
ของผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง (5) และ (6) ให้ใช้กับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

  ข้อ 184   งบการเงินตามข้อ 12(3) (ข) 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  (1)  จัดทำขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่น 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 
  (2)  ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบัญชี 
ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตาม 
มาตรฐานการสอบบัญชี 
  (3)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มคีวามหมายในลักษณะดังนี ้  
        (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
        (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี 
โดยการกระทำหรือไมก่ระทำของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษทั 
ที่ออกหลักทรัพย ์
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทยอ่ย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว 
สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถ
จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1) 

  ข้อ 19   ผู้ขออนุญาตต้องไมม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตาม
เงื่อนไขทีก่ำหนดในข้อ 20   
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
        (ก)  เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ   
        (ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหต ุ
ที่มีนัยสำคญัอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้   
    1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน ์
มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร   
    2.  อาจไม่สามารถรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงนินอกเหนือจากทีพ่ึงไดต้ามปกติ หรอืโดยทำให้บริษัทเสียประโยชนท์ี่พึงได้รับ 
        (ค)2  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีอ่อกใหม่ เนื่องจากมีเหตทุี่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือ 
ต่อสำนักงานทีไ่ม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจรงิ ไม่เพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุน
สำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มอียู่จริงในรายการหรือ 
การดำเนินการทีม่ีนัยสำคัญ   
        (ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น   
  (2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
ผู้ขออนุญาตเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจาก 
การดำเนินการทีม่ีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง   
ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
  (3)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรอืถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนนิการทีม่ีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหต ุ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทัง้นี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพือ่ให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรอื (3) หลีกเล่ียงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพจิารณาตาม (1) (2) หรอื (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น   

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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  ข้อ 20   มิให้นำความในข้อ 19(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
ซึ่งได้แกไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ 
ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 19(1) หรือ (2) แล้ว   

  ข้อ 21   ให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นครั้งแรก ดำเนินการดงัต่อไปนี ้
  (1)  ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด   
  (2)  จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
เป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาต   
  (3)  ชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อแบบคำขออนุญาต  พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน  ทั้งนี้ ตามอัตรา 
ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการ 
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   
  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามหมวดนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะ 
เริ่มพิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน 
โดยสำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   
  ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการ หรอืสถานที่อื่นใด 
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยซึ่งตัง้อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผู้ขออนุญาตต้อง 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางที่เกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด   

  ข้อ 22   เมื่อสำนักงานไดร้ับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้   
  (1)  สอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและ 
แจ้งประเด็นขอ้สังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพือ่ให้บริษัทช้ีแจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่ 
วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาต  พรอ้มทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคูม่อืสำหรับประชาชน   
  (2)  แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 45 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ 
คำช้ีแจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต   
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ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน 
บริษัทอื่น (holding company)  

    

  ข้อ 234   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามข้อ 12 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจ 
โดยการถอืหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) และไมม่ีการประกอบธุรกิจอย่างมนีัยสำคัญเป็นของตนเอง 
ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  มกีารประกอบธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกจิผ่านบริษัทที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 24 ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  
  (2)  ขนาดของบริษทัที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24 ทกุบริษทัรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบ 
กับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) 
หรือของบริษัทตามข้อ 24(2) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (3)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการ 
เงินลงทุน (investment company) และไมม่ีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของ 
ผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ 
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่มกีารลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลักตามขอ้ 24 โดยขนาดของบริษทัอื่นดงักล่าวทุกบริษทัรวมกันมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ขนาดของผู้ขออนุญาต   
  (4)6  มีกลไกการกำกับดูแลทีท่ำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ 
รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) ได้ เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต   
รวมทัง้มมีาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดังกล่าวเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน 
ของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 26 
  (5)  บริษัทย่อยตามข้อ 24(1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) ต้องมคีุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ผู้ขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 โดยอนุโลม ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการและ 
การจัดการตามข้อ 12(2) (ข) และงบการเงินตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง   
  (6)  ในกรณทีี่บริษทัย่อยตามข้อ 24(1) หรอืบริษทัตามขอ้ 24(2) เป็นบริษัทต่างประเทศ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ด้วย  

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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        (ก)  กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต้องมีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย   
        (ข)  แสดงได้ว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษทัดังกล่าวจัดตั้งขึ้น 
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรหิารกิจการของบริษทัและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรือ่งที่สำคัญเทยีบเคียงได้ 
กับกฎหมายที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย หรือแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้ 
การบริหารกิจการของบริษัทและการคุม้ครองผู้ถือหุ้นในเรื่องทีส่ำคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมาย 
ที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของประเทศไทย   
  (7)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทยอ่ยตามขอ้ 24(1) หรือบริษทัตามข้อ 24(2)  
เป็นบริษัทต่างประเทศ หากผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของ 
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต หรือผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่า 
ในจำนวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากต้องเป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ใน (6) แล้ว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย   
        (ก)  ผู้ขออนุญาตตอ้งมกีรรมการอย่างน้อย 2 คนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึง่มีถิ่นที่อยู ่
ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อย 1 คนในจำนวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 17(3)   
        (ข)  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศ 
ที่บริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคญั จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว 
        (ค)10  แสดงได้ว่าผู้ขออนญุาตได้จัดให้มีสัญญาที่ผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วม
จัดทำคำขออนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน 
และขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงหน้าที่เพิ่มเติมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหุ้นทีอ่อกโดยบริษทัที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศ  ทั้งนี ้เป็นเวลา  
1 ปีนับตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ  
โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเล่ียงการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
    ให้สำนักงานมอีำนาจผ่อนผันหลักเกณฑต์ามวรรคหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
โดยอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
        (ง)8  ยกเลิก 

 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 52/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที่ 11) 
ลงวันที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
8 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 80/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ความในวรรคหนึ่ง (6) (ข) และ (7) มิให้นำมาใช้บังคับในกรณีที่ขนาดของบริษัทย่อย 
ตามข้อ 24(1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) ที่เป็นบริษัทต่างประเทศมีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ
ขนาดของผู้ขออนุญาต   
  การพิจารณาขนาดของผู้ขออนุญาตและขนาดของบริษัทตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด   

  ข้อ 24   บริษัทที่จะถือว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1)  
ของผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทัอื่น (holding company) 
ตามข้อ 23 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  เป็นบริษทัย่อยของผู้ขออนุญาต 
  (2)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วน 
ที่จะเป็นบริษทัย่อยตาม (1) เนือ่งจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมเีงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครฐั  
โดยผู้ขออนุญาตถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทดังกล่าว  
และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษทัดังกล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทนั้น   
  (3)  เป็นบริษทัร่วม ทีม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี ้  
        (ก)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทดงักล่าว   
        (ข)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของ 
จำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทัดังกล่าว  และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรือ่งทีม่ีนัยสำคัญของบริษัทนั้นไดไ้มแ่ตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้น 
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั  
        (ค)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 
เกินกว่ารอ้ยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
ซึ่งได้รับอนุญาตในครั้งนี ้  

  ข้อ 256   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทตามข้อ 24(1) (2) 
หรือ (3) เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ
ของผู้ขออนุญาต และผู้ขออนุญาตมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ 
ผ่านการถือหุ้นอย่างมีนัยของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม ให้นำหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมาใช้บังคับกับบริษัทดังต่อไปนี้เท่านั้น  เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 23(6) (ข)  
ให้นำมาใช้บังคับกับบริษัทตามข้อ 24(1) และ (2) ที่เป็นบริษัทต่างประเทศทุกบริษทั 
  (1)  บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง 
  (2)  บริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริษัทดังกล่าว 
มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 
  บริษัททีเ่ป็นศูนย์กลางตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ บริษัทย่อยตามขอ้ 24(1) ซึง่ผู้ขออนุญาต 
มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจัดการ 
เรื่องสำคัญของบริษทัที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกลไกดังกล่าว 
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาต และเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแล 
ที่คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตอนุมัตไิว้ โดยผู้ขออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณาความเพียงพอ 
และเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี 

  ข้อ 266   ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามข้อ 24(1)  
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี ้
  (1)14  มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ดงันี ้

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

(ข)  มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้บุคคลที่ส่งเข้าเป็นกรรมการตาม (ก) 
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต หรืออยู่ในบัญชีรายช่ือซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมมีติเห็นชอบให้ส่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยได ้

(2)14  มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งตาม (1)  
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง  
 
 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2566  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 15) 
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 5/2566  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที ่15) 
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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(ก)  การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในเรื่องสำคัญต้องได ้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน   

(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทีม่ีนัยสำคัญ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด 
  (3)  มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคล 
ที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจำหน่ายไปซึ่งทรพัย์สิน หรอืการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษทัย่อย ต้องไดร้ับ 
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำรายการดังกล่าว   
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะ 
และขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตตอ้งได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของผู้ขออนุญาต 
  ให้นำหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มาบังคับใช้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
ตามข้อ 24(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม 

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยบริษัทจดทะเบียน 

     

ส่วนที่ 1 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีปกต ิ

    

  ข้อ 27   ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่
ตามส่วนนี้ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)9  มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(1) (2) (3) (4) (ก) และข้อ 19(1) (ก)   
เว้นแตห่ลักเกณฑ์ดังนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่ไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
        (ก)  หลักเกณฑ์ในขอ้ 12(2) (ข) 1. เฉพาะในส่วนที่เกีย่วกบัคุณสมบัติของผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีตามขอ้ 17 วรรคหนึ่ง (5) และ (6) 

 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบับที่ 10)  
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  หลักเกณฑ์ในข้อ 12(2) (ข) 2. เฉพาะกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
    1.  กรณีตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรอืหุ้นบุรมิสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563  
    2.  กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการหรือกลไก 
ในการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และแผนการดำเนนิการเพือ่มิให้ผู้ขออนุญาต 
มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่า 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นเป็นบุคคลเดียวกัน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ 
ร่างหนังสือช้ีชวน 
  (2)  ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนี้   
        (ก)  ค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณ ี
        (ข)  ค้างส่งรายงานทีม่ีหน้าที่ตอ้งจัดทำและจัดส่งตอ่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57  แล้วแต่กรณ ี
        (ค)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 57 หรอืมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย ์
แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
        (ง)  ปฏิบัติตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรือ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณ ี
  (3)  ไม่อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย ์
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไมร่ักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือ 
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (4)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนมุัติการเสนอขายหุ้น 
ในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต  ทั้งนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อขอมติดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสือนดัประชุมดังกล่าว  
มีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์    
  (5)12  ในกรณีที่ประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด (placement) และ 
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย   
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร  

 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 31/2565  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที่ 13) 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
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        (ก)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
        (ข)  หนังสือนัดประชุมตาม (ก) ต้องมีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุัติการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ในส่วนที่ใช้บังคับกับการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยอนุโลม 
        (ค)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีทีก่รรมการอิสระดงักล่าว
เป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนมุัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวด้วย  
        (ง)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ในราคาดังกล่าว 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว 
  วิธีการคำนวณราคาเสนอขายและการกำหนดราคาตลาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 

  ข้อ 28   ในกรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ตามส่วนนี้ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ (holding company) และไม่มี
การประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิม่เติมดังตอ่ไปนี้ด้วย   
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) หรือผ่านบริษัทตามขอ้ 24(2) 
  (2)6  มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทตามข้อ 24(1) และ (2) ให้เป็นไปตามข้อ 26 
  (3)  การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไม่เป็นการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะเป็น 
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน การบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย
การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจาก 
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่เป็นการลงทุนใน 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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บริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 29 หรือเป็น 
การลงทุนในบริษัทอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อ 29 ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555  และตั้งแต่วันดังกล่าว 
บริษัทจดทะเบียนไมม่ีการลงทุนเพิม่ในบริษัทอื่นอกี 
  (4)  ในกรณีที่บริษัทยอ่ยตามข้อ 24(1) หรือบริษัทตามขอ้ 24(2) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่ขนาดของบริษัทดงักล่าวมีสัดส่วน 
ที่ไมม่ีนัยสำคัญเมือ่เทียบกับขนาดของบริษทั ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน (ข) และ (ค) 
        (ก)  กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อย 1 คนต้องมีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย 
        (ข)4  แสดงได้ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(6) (ข) 
        (ค)8  ในกรณทีี่บริษัทจดทะเบียนมีลักษณะตามข้อ 23(7) ต้องแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 23(7) (ก) ด้วย 
  6ให้นำความในข้อ 25 มาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

  ข้อ 29   การลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกจิหลักตามข้อ 24  
ซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อ 28(3) ต้องเป็นการลงทุนที่เมื่อคำนวณขนาดของบริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัท 
รวมกันแล้วมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของขนาดของบริษัทจดทะเบียน  ทั้งนี้ การพิจารณาสัดส่วน 
การลงทุนดังกล่าวมิให้นับรวมสัดส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้   
  (1)  ในกรณีที่บริษัทยอ่ยตามข้อ 24(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นับรวม 
การลงทุนของบริษทัย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษทัอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
(portfolio investment)   
  (2)  การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าประสงค์จะลงทุนในบริษัท
ดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 1 ปี  ทั้งนี้ เฉพาะกรณทีี่บริษัทอื่นนัน้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท 
เดียวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 24   
  (3)  การลงทุนในบริษทัอื่นเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหลักทรพัย์ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(right offering)   
  (4)  สัดส่วนที่เพิม่ขึ้นซึ่งไมไ่ด้เกิดจากการลงทุนเพิม่ในบริษทัอื่นของบริษัทจดทะเบียน  
เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทัที่ประกอบ 
ธุรกิจหลักตามข้อ 24  

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 80/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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  ข้อ 30   ให้นำข้ันตอนและวิธีการยื่นคำขออนุญาต และการพิจารณาคำขออนุญาต 
ตามข้อ 21 และข้อ 22 ของส่วนที่ 1 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ของบริษัทจดทะเบียนตามส่วนนี้ โดยอนุโลม   

ส่วนที่ 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนทีไ่ม่มี 

ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
    

  ข้อ 31   ผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ตามส่วนนี้ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  สามารถแสดงได้ว่าไม่มีข้อเท็จจริงในประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อ 32 หรือข้อ 33 แล้วแต่กรณี    
  (2)  จำนวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ขออนุญาตในวันยื่นคำขออนุญาต   
  (3)  เป็นการเสนอขายที่เข้าลักษณะดังนี้ 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
ตามที่กำหนดในข้อ 34   
        (ข)  มิใช่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพือ่เป็นส่ิงตอบแทนในการเสนอซื้อหุ้น 
ของบริษัทอื่น (share swap)  
  (4)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนมุัติการเสนอขายหุ้น 
ในครั้งนี้ และมตินั้นได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต  ทั้งนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อขอมติดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยหนังสือนดัประชุมดังกล่าว 
มีข้อมูลตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรพัย์   
  (5)  มีกรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
        ในกรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลักษณะขาดความ 
น่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ 
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม   
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  (6)  มีผู้มอีำนาจควบคุมทีไ่มม่ีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ 
และผู้บริหารของบริษัท โดยอนุโลม   

  ข้อ 32   กรณทีี่ถือว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ได้แกก่รณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   
  (1)  อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนี้   
        (ก)  ค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณ ี
        (ข)  ค้างส่งรายงานทีม่ีหน้าที่ตอ้งจัดทำและจัดส่งตอ่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี  
        (ค)  ปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน หรือรายงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำตามมาตรา 56  
หรือมาตรา 57 หรอืมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามที่สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย ์
แล้วแตก่รณี แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
        (ง)  ปฏิบัติตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณ ี
  (2)  อยู่ระหว่างดำเนินการตามคำส่ังของสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการไมร่ักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผย 
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   
  (3)  มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่   
        (ก)  มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ใน 
เรื่องทีม่ีนัยสำคัญ   
        (ข)  มีประวัติถูกสำนักงานส่ังระงับการเสนอขายหรือส่ังยกเลิกการอนุญาต 
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว   
  (4)  มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต   
        (ก)  มีประวัติถูกสำนักงานส่ังให้แก้ไขงบการเงิน 
        (ข)  เป็นบริษัทที่เป็นเหตุให้สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตือนผู้ลงทุน
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือการใช้สิทธิ 
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท 
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        (ค)  ถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพยม์ีคำส่ังหรือมีหนังสือกำชับหรือตักเตือน
บริษัทเกี่ยวกับการไม่รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป   
  (5)  เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) 
หรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทเป็นการช่ัวคราวโดยข้ึน
เครื่องหมาย SP (Trading Suspension)    
  (6)  มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอีำนาจควบคุมที่มีลักษณะดังนี้  
        (ก)  กรรมการหรอืผู้บริหารถูกสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์มีคำส่ังหรือ 
มีหนังสือกำชับหรือตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร 
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต หรือการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรอืมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ในช่วง 1 ปีก่อนวันยื่น 
คำขออนุญาต 
        (ข)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสำนักงานส่ังให้ช้ีแจง 
เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การกระทำที่ต้องห้าม หรือ 
การกระทำที่เป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้าม  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ และกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของสำนักงาน   
    1.  การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
    2.  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จทีอ่าจทำให้ 
สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    3.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว   
        (ค)  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ 
โดยหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษัท หรอื อยูร่ะหว่าง 
ถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณทีี่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินงาน 
ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ   
  (7)  รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดและ 
งบการเงินรายไตรมาสสุดท้ายกอ่นยื่นคำขออนุญาตของบริษทั มคีวามหมายในลักษณะดังนี ้  
        (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด  
        (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน  
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        (ค)  ผู้สอบบัญชีมีเงื่อนไขหรือมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรือมีวรรคเน้นในหน้า 
รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายการในงบการเงิน หรือความไม่แน่นอน 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากรายการที่ยังไม่ได้แสดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน   

  ข้อ 33   ในกรณีผู้ขออนุญาตซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ตามส่วนนี้ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding 
company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง  หากบริษัทย่อยตามข้อ 24(1) หรือ
บริษัทตามข้อ 24(2) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ต้องมีลักษณะ
ตามที่กำหนดในข้อ 32 แล้ว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ด้วย   
  (1)  กรรมการของบริษัทยอ่ยตามข้อ 24(1) หรือบริษัทตามข้อ 24(2) อย่างน้อย 1 คน
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   
  (2)8  ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีลักษณะตามข้อ 23(7) ต้องแสดงได้ว่าเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในขอ้ 23(7) (ก)  เว้นแต่ในกรณทีี่ขนาดของบริษทัยอ่ยตามข้อ 24(1) หรือบริษทัตามข้อ 24(2) 
มีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทจดทะเบียน 
  6ให้นำความในข้อ 25 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  
โดยอนุโลม  

  ข้อ 34   ราคาตลาดตามข้อ 31(3) (ก) ให้คำนวณจาก ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของหุ้น 
ในตลาดหลักทรพัย์ย้อนหลังไมน่้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วันทำการติดต่อกันกอ่น 
วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซื้อขายหุ้นนั้น 
ในแต่ละวัน และวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องยอ้นหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุน   

  ข้อ 35   ให้นำข้ันตอนและวิธีการยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 21(1) และ (3) ของส่วนที่ 1 
ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษทัจดทะเบียนที่ไม่มี
ประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุโลม 
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 14 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน    

 

 
 

8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 80/2563  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 52/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 3 
เงื่อนไขการอนุญาต 

    

  ข้อ 36   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 และหมวด 2 ของภาคนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่กำหนดในหมวดนี้   

  ข้อ 37   ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นว่า
ข้อเท็จจริงและพฤติการณท์ี่สำนักงานนำมาพิจารณาเพือ่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เปล่ียนแปลงไป  
ซึ่งหากข้อเท็จจริงและพฤติการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อสำนักงานก่อนการอนุญาต สำนักงาน
อาจไมอ่นุญาตให้เสนอขายหุ้นนัน้ และหากผู้ได้รับอนุญาตยังมไิดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว
สำหรับหุ้นที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่ังให้ผู้ได้รับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ได้รบัอนุญาตช้ีแจง 
หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด  และระงับการอนุญาตให้ออกหุ้นหรือให้ 
ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุ้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ีแจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก 
ผู้ได้รับอนุญาต หรือกรรมการหรอืผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาต ไม่สามารถช้ีแจงหรือดำเนินการ 
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขาย 
หรือยังมิไดม้ีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว   
  ในการส่ังการตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังตอ่ไปนีป้ระกอบการพิจารณา   
  (1)  ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป   
  (2)  ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นนั้น   

  ข้อ 38   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้   
  (1)2  ผู้ได้รับอนุญาตที่จะนำหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ์
ต้องดำเนนิการดังนี ้
        (ก)  ไม่กำหนดราคาหุ้นในบางส่วนทีเ่สนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปสูงกว่า 
ราคาหุ้นในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายตอ่บุคคลที่กำหนด ไม่ว่าการเสนอขาย 
ต่อบุคคลที่กำหนดดงักล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกนักับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
หรือตั้งแต่วันที่ยืน่คำขออนุญาตจนถึงวันที่หุ้นของบริษัทได้เข้าซือ้ขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรพัย์   
เว้นแต่การเสนอขายตอ่บุคคลที่กำหนดดงักล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดงันี ้
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2560  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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    1.  การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษทัหรือบริษทัย่อยตามที ่
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษทัหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
    2.  การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
    3.  เป็นกรณทีี่มเีหตุจำเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
        (ข)3  ในกรณทีี่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก
ต้องจัดให้มีข้อตกลงกับบุคคลที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของผู้ได้รับอนุญาตในราคาต่ำกว่าราคาหุ้น 
ที่เสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่าง 6 เดอืนกอ่นการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  
ในการนำหุ้นของตนไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ในลักษณะเดยีวกับการฝากหลักทรพัย์ของบุคคล 
ที่ถูกส่ังห้ามขายหุ้นของตนเองตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญหรือ 
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียน และจัดให้มีความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายว่าข้อตกลงดังกล่าว
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่การได้หุ้นในราคาต่ำดังกล่าวเป็นผลจากการทำธุรกรรม 
ซึ่งเกิดขึน้ก่อนการได้หุ้นนัน้ไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
  (2)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีคำเตือนในแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสือช้ีชวน ที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริง 
ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเส่ียงจากการลดลงของราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์    
        (ก)  ผู้ไดร้ับอนุญาตมีวัตถุประสงค์จะนำหุ้นที่เสนอขายเข้าเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก และ 
        (ข)  ผู้ได้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคา 
ที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี ้โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนกอ่นการเสนอขาย 
ในครั้งนี้และหุน้ที่เสนอขายในระหว่าง 6 เดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น 
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี ้
  (3)5  นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน  
มีผลใช้บังคับ  หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาช้ีชวนเกี่ยวกับหุ้นโดยวิธีการอื่นนอกจาก 
การแจกจ่ายหนังสือช้ีชวน การโฆษณาช้ีชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ครบถ้วนดังนี้ และหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรพัย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรพัย์กอ่นวันที่แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 31/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2562  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคบัเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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        (ก)  ไมม่ีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด 
ในสาระสำคัญ 
        (ข)  สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูล 
ที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนที่ได้ยืน่ต่อสำนักงาน 
        ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำส่ังของสำนักงานที่จะส่ังให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังนี้   
        (ก)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
        (ข)  แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
        (ค)  ช้ีแจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ทำให้สำคัญผิด 
        (ง)  กระทำการหรือไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุน 
ตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ทำให้สำคัญผิด 
  (4)11  ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ 
สำนักงานแจ้งการอนุญาต  หากไม่สามารถดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าวและประสงค ์
จะเสนอขายหุ้นต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า  
30 วันเพื่อขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 หรือหมวด 2 แล้วแตก่รณี ในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลง 
อย่างมีนัยสำคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณีนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที่เห็นควร  
แตต่้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก  ทั้งนี้ การยื่นคำขอขยาย 
ระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
  (5)  นับแต่วันที่สำนกังานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่จนถึงวันก่อน 
การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว สำหรับการเสนอขายหุ้นทีไ่ด้รับอนุญาตในครั้งนัน้ ผู้ได้รับ 
อนุญาตต้องไมด่ำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่จะลงทุนในหุ้นที่ออกใหม ่
ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 
 

 
11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 59/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที่ 12) 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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  (6)4  ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
ที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน  รวมทั้ง
ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย   
เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        (ก)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปฏิบัติ 
เป็นอย่างอื่นได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยไมม่ีเสียงคัดคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงนั้น 
        (ข)  กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็น 
นัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  (7)  ในกรณีที่ที่ปรกึษาทางการเงินทีร่่วมจัดทำคำขออนุญาตประสงค์จะได้รับ 
หรือตรวจดูข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน และตามประกาศนี้ ผู้ได้รับ 
อนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย 
  (8)10  ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน 
บริษัทอื่น (holding company) ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) ต้องปฏิบัติดังนี้ เป็นระยะเวลา  
1 ปีนับตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนมีผล 
ใช้บังคับ 
        (ก)  ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซึง่จัดทำขึ้นระหว่างผู้ได้รับอนุญาต 
กับที่ปรึกษาทางการเงินตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) (ค) 
        (ข)  ในกรณทีี่ที่ปรกึษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงนิรายใหม่ที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน 
ให้ความเห็นชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง (7) (ค) แทนที่ปรึกษาทางการเงินรายเดมิ 
โดยไม่ชักช้า 
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 52/2564  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที่ 11) 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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        ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งไมว่่าทั้งหมดหรือ 
บางส่วน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร  
  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอื่น (holding company) ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องมีกลไกการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยตามข้อ 24(1)  
หรือบริษัทตามข้อ 24(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (5) และ (6) โดยอนุโลมด้วย   

ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด 
โดยบริษัทที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

    

หมวด 1 
การอนุญาต 

    

  ข้อ 39   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมายถึง การเสนอขายที่มี 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน  
50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน   
  (2)  การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ทีม่ีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายใน 
รอบระยะเวลา 12 เดือน  ทั้งนี ้การคำนวณมูลค่ารวมของหุ้นดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุ้นนั้น 
เป็นเกณฑ์   
  (3)12  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน  ทั้งนี้ ไมร่วมถึงการเสนอขาย 
ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่ออกหุ้น   
  (4)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น 
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับชำระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น 
  การนับจำนวนผู้ลงทุนตาม (1) หรือการคำนวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2)  
ไม่นับรวมส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนตาม (3)  ทั้งนี ้ไม่ว่าการเสนอขายดังกล่าวจะกระทำในเวลา 
เดียวกันหรือต่างเวลากัน   
 

 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที ่ทจ. 31/2565  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที่ 13) 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
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ข้อ 40   ให้ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดได้โดยถอืว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนี้ด้วย   
  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัทต้อง 
เพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว บริษัท
ดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงือ่นไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 41(1) และ (2) และบริษทัต้อง 
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด   

หมวด 2 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 
    

  ข้อ 41   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 1 ของภาคนี ้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
  (1)  ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคล 
เป็นการทั่วไป และหากจะมกีารให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย ผู้ได้รับอนุญาต 
ต้องให้ข้อมูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใน
ลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อ 39(1) (2) (3) หรือ (4) เท่านั้น และผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อความตาม (2)  
ในเอกสารดังกล่าวด้วย 
  (2)  ภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งต้อง 
ไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนญุาตจากสำนักงานแล้วคงค้างอยู่   
ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือช่ือเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวนที่ผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตยื่นต่อสำนักงาน 
เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน หรือดำเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนตามภาค 2  
  (3)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 
1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   
  (4)  ผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะซึ่งเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจำกัดตามขอ้ 39(1) (2) หรือ (3) ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายที่มีข้อความ
แสดงว่าหุ้นที่เสนอขายมิใช่หุ้นที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ลงทุนจึงอาจได้รับสิทธิและ 
ความคุม้ครองแตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด   
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ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

    

  ข้อ 42   ในกรณีที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้แล้ว  
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตประสงค์ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดในส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 ของประกาศนี ้ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดงักล่าวแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

  ข้อ 43   ให้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 39/2551  เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณา
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551  ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามข้อ 27 วรรคสอง  

ข้อ 44   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551  ไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง 
การอนุญาต ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศดังกล่าว 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
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