ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 53/2561
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(ฉบับที่ 5)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (3) ในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) งบการเงินดังนี้ของผูข้ ออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 18
1. กรณี มีงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีที่สิ้นสุดในหรื อหลัง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็ นงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุ ดก่อนยืน่ คาขอ
ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชี 3 ปี ล่าสุ ดและงบการเงินไตรมาสสุ ดท้ายก่อน
ยืน่ คาขอ
2. กรณีอื่นนอกจาก 1. ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจางวดปี บัญชีล่าสุด
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยืน่ คาขอ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18 งบการเงินตามข้อ 12(3) (ข) 1. หรื อ 2. แล้วแต่กรณี ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อื่น
ที่ออกตามความในมาตรา 56
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(2) ผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้ อบบัญชี
ที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
(3) รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้น
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทาหรื อไม่กระทาของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอื่นให้แก่ผขู ้ ออนุญาตเพื่อให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถ
จัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (1)”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“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) มีการประกอบธุรกิจหลัก 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
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(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) 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
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สัญญาตามวรรคหนึ่งต้องมีขอ้ กาหนดให้ที่ปรึ กษาทางการเงินชี้แจงข้อมูล
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กาหนดในข้อ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
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 (7) มิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ที่ขนาดของบริ ษทั ย่อย
ตามข้อ 24(1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ที่เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศมีสัดส่ วนที่ไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ
ขนาดของผูข้ ออนุญาต
การพิจารณาขนาดของผูข้ ออนุญาตและขนาดของบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)
และวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานกาหนด”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (4) ในข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) แสดงได้วา่ บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23(6) (ข)”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(6) ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน รวมทั้ง
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ดาเนินการให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย
เว้นแต่เป็ นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้ปฏิบตั ิ
เป็ นอย่างอื่นได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
โดยไม่มีเสี ยงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงนั้น
(ข) กรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ น
นัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

