
 
 
Checklist คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น SPO โดยบริษัทจัดตั้งในประเทศไทย  
 

ขา้พเจา้บริษทั          
   ขอแสดงรายละเอียดและคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ
ประชาชน (“SPO”) ตามหมวด 2 ส่วนท่ี 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ดงัน้ี โดยไดแ้นบ
เอกสารหลกัฐานประกอบมาพร้อมน้ี  
1. โครงสร้างการถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม  
  1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้  
  (1)  สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นไดช้ดัเจน  
 ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
   (2) ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเกิน 10% เวน้แต่แสดงไดว้า่
การจดัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั หรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัแลว้ 

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

  (3) บริษทัและบริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนัท่ีขดัหรือแยง้ต่อหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

  1.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกบักิจการ 
ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

  1.3 ไม่มีเหตุท่ีท าให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 



2 
 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม  
  2.1  คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวได้ 
ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 2.2  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลเพยีงพอ อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (1) มีกรรมการอิสระ (Independent Director) อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ราย และมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 (2) มีกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อยา่งนอ้ย 3 ราย ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย AC แต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ 2.2 (1) และตอ้งมีคุณสมบติัและ
หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้รวมทั้งการท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะ AC ดว้ย 

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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  (3) กรณีท่ีคณะกรรมการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัการแทนการมอบหมายดงักล่าว ตอ้งจดัท า 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และระบุขอบเขตอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน  

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

  (4) ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศก าหนด 
  (5) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือ 

ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
 
3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  3.1 ข้อมูลท่ีเปิดเผยครบถ้วน เพยีงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความท่ีอาจท าให้ผู้ลงทุนส าคัญ

ผิด  
  3.2 งบการเงินประจ างวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนย่ืนค าขอเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ  
ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  3.3 ไม่มีเหตุสงสัยว่าผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพยีงพอท่ีท าให้ไม่สามารถจัดท าและเปิดเผยข้อมูลตามท่ี

ก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
      ข้อเท็จจริง 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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4. คุณสมบัติอ่ืน   
  4.1 ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับธุรกจิท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย   
  4.2 ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนย่ืนค าขอ ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการ

อนุญาตในเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ  
  4.3 ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ขายหุ้น และมีมติไม่เกนิ 1 ปี ก่อนย่ืนค าขอ 
ข้อเท็จจริง 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 4.4 ไม่อยูร่ะหวา่งคา้งการน าส่งหรือปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินหรือรายงานท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าตามมาตรา 

56 หรือมาตรา 57 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 หรือมาตรา 57 ตามท่ีส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  แจง้ใหด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ข หรือไม่อยูร่ะหวา่งปฏิบติัตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 
 4.5 ไม่อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามค าสั่งของส านกังานหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผยขอ้มูลต่อ 
ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 
 4.6 ในกรณีท่ีประสงคจ์ะเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีก าหนด (placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นท่ี

ออกใหม่ในราคาต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (ก)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้บริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคา

ต ่าดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  
  (ข)  หนงัสือนดัประชุมตาม (ก) ตอ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยรายการในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบัการขออนุมติัการออกและเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัในราคาต ่ากวา่
ราคาตลาด โดยอนุโลม 
    (ค)  จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ราย ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงดว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุ้นได ้และในกรณีท่ีกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีอาจไดรั้บการจดัสรร
หลกัทรัพยท่ี์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการอิสระดงักล่าวดว้ย   
  (ง)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้
จ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการ
เสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว   
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 4.7  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี ้
4.7.1 ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือ

เง่ือนไขท่ีจะได้รับอนุญาตตามประกาศนี ้แต่มีข้อเท็จจริงซ่ึงท าให้พจิารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหา
สาระท่ีแท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นน้ันเข้าลักษณะเป็นการหลกีเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์ หรือประกาศนี้ 
  . ปรากฏ   ไม่ปรากฏ 

4.7.2 การเสนอขายหุ้นอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
   ปรากฏ   ไม่ปรากฏ 

  4.7.3 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
   ปรากฏ   ไม่ปรากฏ 

 4.7.4 การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกดิความเสียหายหรืออาจท าให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความ
เป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องหรือเพยีงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 
   ปรากฏ   ไม่ปรากฏ 
 

5. เกณฑ์เพิม่เติมส าหรับ holding company  
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 23 ถึงขอ้ 26 แห่งประกาศท่ี ทจ. 39/2559  

ดงัน้ี 
  5.1 มีการประกอบธุรกจิหลกัไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทผ่านบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัท่ีเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 24 ของประกาศท่ี ทจ. 39/2559 
ข้อเท็จจริง 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  5.2 ขนาดของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัทุกบริษัทรวมกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัขนาดของ 
ผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า ท้ังนี ้เฉพาะขนาดของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัตาม 
ข้อ 24 (1) และข้อ 24 (2) ของประกาศท่ี ทจ. 39/2559 มีขนาดรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของ
ผู้ขออนุญาต 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  5.3 การด าเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกจิบริหารจัดการเงินลงทุน 
(investment company) และไม่มีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของผู้ขออนุญาตมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบัการประกอบธุรกจิบริหาร
จัดการเงินลงทุน  เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอ่ืนซ่ึงไม่เป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัตามข้อ 5.1 โดยขนาด
ของบริษัทอ่ืนดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกนิร้อยละย่ีสิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  5.4 มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีท าให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของผู้ขออนุญาต รวมท้ังมีมาตรการใน
การติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของผู้ขออนุญาตให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดังนี ้ 

 (1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัอย่างน้อยตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดท่ีท าให้การส่งบุคคลดังกล่าวจะต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 (2) มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ี
ประกอบธุรกจิหลกัท่ีได้รับแต่งตั้งตาม 5.4 (1) ไว้อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึง 

 (ก) การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณาของ
กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 
ในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตก่อน  
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 (ข) การติดตามดูแลใหบ้ริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

 (ค) การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 (3) มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีเกีย่วโยง  
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจาก 
ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการท ารายการดังกล่าว ท้ังนี ้ให้พจิารณา 
การท ารายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัที่ 
ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาต 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

6. คุณสมบัติของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกั  
 บริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกั ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกบัผู้ขออนุญาตตามหลกัเกณฑ์ดังนี ้ 
  6.1  มีการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม  

 6.1.1  มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1)  สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ไดช้ดัเจน  

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 (2)  บริษทัและบริษทัอ่ืนตอ้งไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนัท่ีขดัเกณฑท่ี์ก าหนด  
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 6.1.2  กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัต้องไม่มี
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแย้งกบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกจิการ เว้นแต่แสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะท าให้เช่ือมั่น
ได้ว่าการบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกจิการและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 6.1.3  ไม่มีเหตุท่ีท าให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกั 
จะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

 6.2  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกจิหลกั 

 6.2.1  คณะกรรมการของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 6.2.2  คุณสมบัติของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลัก 
  (1) ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

ตามประกาศก าหนด  
  (2) ผูบ้ริหารของบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายช่ือผูบ้ริหารตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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 6.3 การเปิดเผยข้อมูล  
 6.3.1  ข้อมูลท่ีเปิดเผยครบถ้วน เพยีงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความท่ีอาจท าให้ 

ผู้ลงทุนส าคัญผิด  
ข้อเท็จจริง 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 6.3.2  ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่า บริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัสามารถจัดท าข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ผู้ขออนุญาตเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตสามารถจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีท่ีก าหนด 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 6.3.3  บริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลกัมีระบบเพยีงพอท่ีท าให้ไม่สามารถจัดท าและเปิดเผยข้อมูล
ตามที่ก าหนดได้อย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 

ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 6.4 คุณสมบัติอ่ืน   
 6.4.1  ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัธุรกจิท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 6.4.2  ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตในเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ  
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7. บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักซ่ึงจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
 7.1  กรรมการของบริษัทอย่างน้อยหน่ึงคนต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในไทย  
 ข้อเท็จจริง 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 7.2 กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีบริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึน้มีหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการบริหาร
กจิการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเร่ืองท่ีส าคัญเทียบเคียงได้กบักฎหมายท่ีก ากบัดูแลบริษัท
มหาชนจ ากดัของประเทศไทย หรือมีกลไกที่จะท าให้การบริหารกจิการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้น
ในเร่ืองท่ีส าคัญดังกล่าวเทียบเท่ากบักฎหมายที่ก ากบัดูแลบริษัทมหาชนจ ากดัของประเทศไทย 

 ข้อเท็จจริง 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

8.  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อยเป็นบริษัทต่างประเทศ หากผู้ขออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น
รวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญาต หรือผู้ขออนุญาตมีบุคคล 
ต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าในจ านวนใด ๆ เป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 7 แล้ว ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้้วย 
  8.1 ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซ่ึงมีถิ่นท่ีอยู่ 
ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนในจ านวนดังกล่าวต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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 8.2  หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนของประเทศท่ีบริษัทนั้นจัดตั้งขึน้ หรือมีการประกอบธุรกจิท่ีมี
นัยส าคัญ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ส านักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกีย่วกับการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ท่ีออกตาม
กฎหมายดังกล่าว 

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 8.3 ผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีสัญญาท่ีผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงินให้ต้องดูแลให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลงัการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลาติดต่อกนัสามปีนับจากวันท่ี filing  
มีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลกิสัญญาในลกัษณะที่อาจส่งผลให้ 
ผู้ขออนุญาตหรือท่ีปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเลีย่งการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  

ข้อเท็จจริง 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 8.4 มูลค่าของหุ้นท่ีขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดส าหรับ
การควบคุมการท าธุรกรรมในตลาดทุนท่ีเกีย่วข้องกบัเงินตราต่างประเทศ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขออนุมติัการจดัสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ จ านวน _____________________  
ลา้นบาท หรือประมาณ _____________________ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทัจะน าเงินออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศในช่วงระยะเวลา ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 


