
 

 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 52/2562 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี 7) 
    

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

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2559  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2561  เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีท าใหผู้ข้ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจดัการและ 
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของผูข้ออนุญาต  
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดงักล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของผูข้ออนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 26” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 และขอ้ 26 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 25   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลกัผา่นบริษทัตามขอ้ 24(1) (2) 
หรือ (3) เป็นจ านวนมากดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ
ของผูข้ออนุญาต และผูข้ออนุญาตมีการก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัดงักล่าวเป็นกลุ่ม ๆ 
ผา่นการถือหุ้นอยา่งมีนยัของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่ม ใหน้ าหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบั 
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัมาใชบ้งัคบักบับริษทัดงัต่อไปน้ีเท่านั้น  เวน้แต่หลกัเกณฑต์ามขอ้ 23(6) (ข) 
ใหน้ ามาใชบ้งัคบักบับริษทัตามขอ้ 24(1) และ (2) ท่ีเป็นบริษทัต่างประเทศทุกบริษทั 
  (1)  บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลาง 
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  (2)  บริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางซ่ึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 
มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต 
  บริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางตามวรรคหน่ึง หมายถึง บริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) ซ่ึงผูข้ออนุญาต 
มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหบ้ริษทัท่ีเป็นศูนยก์ลางดงักล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจดัการ
เร่ืองส าคญัของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัภายในกลุ่มอยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยกลไกดงักล่าว 
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ออนุญาต และเป็นไปตามกรอบการก ากบัดูแล 
ท่ีคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตอนุมติัไว ้โดยผูข้ออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของกลไกดงักล่าวทุกปี 
   ขอ้ 26   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1)  
อยา่งนอ้ยในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทัย่อยนั้น และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
มติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูข้ออนุญาต 
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง  
         (ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตก่อน   
         (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
         (ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(3)  มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคล 
ท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บ
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตก่อนการท ารายการดงักล่าว   
ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะ 
และขนาดเดียวกนักบัท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ของผูข้ออนุญาต 
   ใหน้ าหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง (1) และ (2) มาบงัคบัใชก้บับริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั
ตามขอ้ 24(2) และ (3) ดว้ย โดยอนุโลม” 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัตามขอ้ 24(1) และ (2) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 26” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2559  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2561   
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561   
  “ใหน้ าความในขอ้ 25 มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
   “ใหน้ าความในขอ้ 25 วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตตามวรรคหน่ึง  
โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีบริษทัไดย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ไวแ้ลว้โดยชอบ
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และส านกังานยงัมิไดมี้ค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดเก่ียวกบัค าขอดงักล่าว 
หากผูข้ออนุญาตอาจไดรั้บประโยชน์จากหลกัเกณฑท่ี์แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี และผูข้ออนุญาต
แจง้เป็นหนงัสือต่อส านกังานแสดงความประสงคใ์หส้ านกังานพิจารณาค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวในวนัหรือก่อนวนัท่ีส านกังานแจง้เร่ิมตน้ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน ใหก้ารพิจารณาค าขออนุญาตของส านกังานเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์แกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


