
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 53/2561 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี 5) 
    

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (3) ในขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ข)  งบการเงินดงัน้ีของผูข้ออนุญาต ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 18 

1.  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงั 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ  
ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อน 
ยืน่ค  าขอ 

2.  กรณีอ่ืนนอกจาก 1. ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุด
และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืน่ค  าขอ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 18   งบการเงินตามขอ้ 12(3) (ข) 1. หรือ 2. แลว้แต่กรณี ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกตามความในมาตรา 56 
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  (2)  ผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้อบบญัชี 
ท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี 
  (3)  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตาม (2) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงัน้ี   
         (ก)  การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดัท างบการเงินนั้น 
         (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี 
โดยการกระท าหรือไม่กระท าของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัย่อยดงักล่าว 
สามารถจดัท าขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอ่ืนใหแ้ก่ผูข้ออนุญาตเพื่อใหผู้ข้ออนุญาตสามารถ
จดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง (1)” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “ขอ้ 23   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตตามขอ้ 12 เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประกอบธุรกิจ 
โดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง 
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลกั ไม่วา่จะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผา่นบริษทัท่ีประกอบ 
ธุรกิจหลกัท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 24 ไม่วา่บริษทัเดียวหรือหลายบริษทั  
  (2)  ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 24 ทุกบริษทัรวมกนั เม่ือเปรียบเทียบ 
กบัขนาดของผูข้ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  ทั้งน้ี เฉพาะขนาดของบริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) 
หรือของบริษทัตามขอ้ 24(2) มีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของขนาดของผูข้ออนุญาต 
  (3)  การด าเนินงานของผูข้ออนุญาตไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานของ 
ผูข้ออนุญาตมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบั 
การประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่มีการลงทุนในบริษทัอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษทัท่ีประกอบ
ธุรกิจหลกัตามขอ้ 24  โดยขนาดของบริษทัอ่ืนดงักล่าวทุกบริษทัรวมกนัมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ขนาดของผูข้ออนุญาต   
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  (4)  มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจดัการและ 
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของผูข้ออนุญาต  
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของผูข้ออนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 25 
   (5)  บริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบั 
ผูข้ออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 โดยอนุโลม ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองโครงสร้างคณะกรรมการและ 
การจดัการตามขอ้ 12(2) (ข) และงบการเงินตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง   
  (6)  ในกรณีท่ีบริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) เป็นบริษทัต่างประเทศ 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ีดว้ย  
                                     (ก)  กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย   
         (ข)  แสดงไดว้า่กฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น 
มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีส าคญัเทียบเคียงได้ 
กบักฎหมายท่ีก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย หรือแสดงไดว้า่มีกลไกท่ีจะท าให้ 
การบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีส าคญัดงักล่าวเทียบเท่ากบักฎหมาย 
ท่ีก ากบัดูแลบริษทัมหาชนจ ากดัของประเทศไทย   
  (7)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีบริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2)  
เป็นบริษทัต่างประเทศ หากผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของ 
จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต หรือผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่ 
ในจ านวนใด ๆ เป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการผูข้ออนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากตอ้งเป็น 
ไปตามหลกัเกณฑใ์น (6) แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย   
         (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 2 คนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศไทยดว้ย โดยอยา่งนอ้ย 1 คนในจ านวนดงักล่าวตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ 17(3)   
         (ข)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยวา่หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศ 
ท่ีบริษทัดงักล่าวจดัตั้งขึ้น หรือมีการประกอบธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
ส านกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว         
         (ค)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้สัญญาท่ีผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วม
จดัท าค าขออนุญาตใหท้ าหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในวรรคสอง เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 3 ปีนบัจากวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยสัญญาดงักล่าว
ตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเลิกสัญญาในลกัษณะท่ีอาจส่งผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน
ใชเ้ป็นเหตุในการหลีกเล่ียงการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
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สัญญาตามวรรคหน่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินช้ีแจงขอ้มูล 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีก าหนดในขอ้ 21(2) (3) และ (4) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการให้ความเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การด าเนินงาน และติดตามดูแลและใหค้  าแนะน าแก่ผูข้ออนุญาตในการปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี   
   1.  การจดัท าและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และสารสนเทศอ่ืน 
ท่ีส าคญัของผูข้ออนุญาต    
   2.  การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา 57 และมาตรา 58   
   3.  การปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
ตลอดจนร่วมจดัท ารายงานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
   ใหส้ านกังานมีอ านาจผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้
         (ง)  มูลค่าของหุ้นท่ีขออนุญาตเสนอขายยงัอยูใ่นวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดส าหรับการควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 
  ความในวรรคหน่ึง (6) (ข) และ (7) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีขนาดของบริษทัย่อย 
ตามขอ้ 24(1) หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) ท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศมีสัดส่วนท่ีไม่มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบั
ขนาดของผูข้ออนุญาต   
  การพิจารณาขนาดของผูข้ออนุญาตและขนาดของบริษทัตามวรรคหน่ึง (2) และ (3)  
และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานก าหนด”   

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (4) ในขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ข)  แสดงไดว้า่บริษทัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23(6) (ข)” 

   ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “(6)  ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั
ท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน รวมทั้ง
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ด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวดว้ย  
เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
           (ก)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัให้ปฏิบติั 
เป็นอยา่งอ่ืนไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงนั้น 

(ข)  กรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินอยา่งไม่เป็น
นยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด” 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        

 


