Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มี
ประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีตามส่ วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่ งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ.2559
ข้าพเจ้าบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด [SET] / [MAI] กลุ่มอุตสาหกรรม [ระบุกลุ่ม
อุตสาหกรรม] หมวดธุรกิจ [ระบุหมวดธุรกิจ] ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ โดยได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบมาพร้อมนี้
 1. จานวนหุ้นออกใหม่ที่ขออนุญาตมีจานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของผูข้ ออนุญาตในวันยืน่ คาขออนุญาต
 2. การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด1 และ
ไม่ใช่เป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อเป็ นสิ่ งตอบแทนในการเสนอซื้อหุ ้นของบริ ษทั อื่น (share swap)
 3. ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่งอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และ
มติน้ นั ได้มาแล้วไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยืน่ คาขออนุญาต และบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้า
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวมีขอ้ มูลตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยรายการใน
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 4. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์2
 5. ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
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ราคาตลาด ให้คานวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ้นนั้น
ในแต่ละวัน และวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน

ในกรณี ที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
2
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 6. บริ ษทั ไม่มีขอ้ เท็จจริ งในประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ต่อไปนี้
 6.1 อยูร่ ะหว่างค้างการนาส่งหรื อปรับปรุ งแก้ไขงบการเงินหรื อรายงานที่มีหน้าที่ตอ้ ง
จัดทาตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรื อมาตรา 57 ตามที่สานักงาน
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข หรื ออยู่ระหว่างปฏิบตั ิตามคาสั่ง
ของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58
แล้วแต่กรณี
 6.2 อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
 6.3 ในช่วง 5 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต มีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ หรื อมีประวัติถูกสานักงานสัง่ ระงับการเสนอขายหรื อสัง่ ยกเลิกการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในส่วนที่ยงั ไม่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
 6.4 ในช่วง 1 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุญาต มีประวัติถูกสานักงานสั่งให้แก้ไขงบการเงิน หรื อ
เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นเหตุให้สานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข่าวเพื่อเตือนผูล้ งทุนหรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เกี่ยวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อการใช้สิทธิ ออกเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการใด ๆ ของบริ ษทั หรื อถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีคาสั่งหรื อมีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือนบริ ษทั เกี่ยวกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
 6.5 อยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย NP (Notice
Pending) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีคาสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษท
ั
เป็ นการชัว่ คราวโดยขึ้นเครื่ องหมาย SP (Trading Suspension)
 6.6 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั มีลกั ษณะดังนี้
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารถูกสานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีคาสั่งหรื อมีหนังสื อกาชับหรื อตักเตือนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในช่วง 1 ปี ก่อน
วันยืน่ คาขออนุญาต
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสานักงานสั่งให้ช้ ีแจง
เนื่องจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด การกระทาที่ตอ้ งห้าม หรื อ
การกระทาที่เป็ นเหตุให้มีลกั ษณะต้องห้าม ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้ และกรณี ดงั กล่าวยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของสานักงาน
1. การกระทาการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3
2. การเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรื อ
ปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทาดังกล่าว
(ค) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงาน
ทางการซึ่งเป็ นผูก้ ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั หรื อ อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอนั เนื่องจาก
กรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อ
ทุจริ ต เกี่ยวกับทรัพย์สินอันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ
 6.7 รายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินประจาปี บัญชีล่าสุด และ
งบการเงินไตรมาสล่าสุ ดก่อนยืน่ คาขออนุญาตของบริ ษทั มีความหมายในลักษณะดังนี้
(ก) การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ตอ้ งใช้ในการจัดทางบการเงินนั้นไม่วา่ ด้วยเหตุใด
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน
(ค) ผูส้ อบบัญชีมีเงื่อนไขหรื อมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมหรื อมีวรรคเน้น
ในหน้ารายงานของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายการในงบการเงิน หรื อ
ความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายการที่ยงั ไม่ได้แสดงหรื อเปิ ดเผยในงบการเงิน
 6.8 ในกรณีที่บริ ษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) และ
มีบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24 (1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
หรื อบริ ษทั ข้อ 24(2) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
ชื่อบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) และ
ชื่อกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวซึ่งมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
ชื่อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ที่จดั ตั้ง
ตามกฎหมายต่างประเทศ
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 6.9 ในกรณีที่บริ ษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษทั อื่น (holding company) และ
มีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อ
มีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ ในจานวนใด ๆ เป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ และมีบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24 (1) หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ โดยขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) และบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ดังกล่าวมีสัดส่วน
เป็ นสาระสาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริ ษทั
(ก) กรรมการของบริ ษทั อย่างน้อย 2 คน ต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยูใ่ น
ประเทศไทย โดยอย่างน้อย 1 คน ในจานวนดังกล่าวต้องเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ชื่อกรรมการของบริ ษทั ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.
2.
ชื่อกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ที่มีถิ่นที่อยูใ่ น
1.
ประเทศไทย
(ข) บริ ษทั ขออนุมตั ิการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จานวน _____________________
ล้านบาท หรื อประมาณ _____________________ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริ ษทั จะนาเงินออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศในช่วงระยะเวลา

