
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที ทจ. /2559 

เรือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

(ฉบบัประมวล) 

    

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา /  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปนี 

  ขอ้    ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน พ.ศ.   เป็นตน้ไป 

  ขอ้    ใหย้กเลิก 

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. /2551  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ ลงวนัที 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 4/2552  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 42/2553  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 8/2554  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 25 มีนาคม พ.ศ. 2554   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. /2554  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 32/2554  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 33/2555  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 45/2556  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 42/2557  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
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  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 4/2558  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 23 มีนาคม พ.ศ. 2558   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 24/2558  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2558  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   

  ( )  ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 74/2558  เรือง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที ) ลงวนัที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558   

  ขอ้ 3   ในประกาศนี และในแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหมท่ีกาํหนด 

ตามประกาศนี   

  คาํวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “บริษทัจดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”  

“บริษทัใหญ”่ “บริษทัยอ่ย” “บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั” “บริษทัร่วม” “อาํนาจควบคุมกิจการ” 

“ผูที้เกียวขอ้ง” “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ “ผูมี้อาํนาจควบคุม” “บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้”  

และ “งบการเงินรวม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวทีกาํหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกียวกบั 

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์   

  “กรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความวา่   กรรมการทีดาํรงตาํแหน่ง 

เป็นผูบ้ริหาร กรรมการทีทาํหนา้ทีรับผิดชอบในการดาํเนินการใด ๆ เยยีงผูบ้ริหาร และใหห้มายความ 

รวมถึงกรรมการทีมีอาํนาจลงนามผกูพนั  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที

คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอืน   

  “ส่วนราชการ”  หมายความวา่   หน่วยราชการทีเป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน   

  “ผูถื้อหุน้ทีมีนยั”  หมายความวา่   ผูถื้อหุน้ในกิจการใดเกินกวา่ร้อยละ  ของ 

จาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของกิจการนนั และการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ทีถือโดย 

ผูที้เกียวขอ้งดว้ย   

  “ธุรกิจสถาบนัการเงิน”  หมายความวา่   ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน  

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกนัชีวิต และธุรกิจประกนัวินาศภยั ไม่วา่เป็น 

การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ   

  “ผูส้อบบญัชีทอ้งถิน”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีทีสามารถทาํการสอบบญัชีได ้

โดยชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑข์องประเทศนนั ๆ   
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  “บุคคลต่างดา้ว”  หมายความวา่    

  ( )  บุคคลธรรมดาซึงไม่มีสญัชาติไทย   

  ( )  นิติบุคคลซึงไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลดงักล่าว 

ทีมีผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเป็นบุคคลทีมีสัญชาติไทยเกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวน 

สิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติบุคคลนนั   

  ( )  นิติบุคคลซึงจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดงัต่อไปนีถือหุน้รวมกนั 

เกินร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติบุคคลนนั   

         (ก)  บุคคลธรรมดาตาม ( )    

         (ข)  นิติบุคคลตาม ( )    

  ( )  นิติบุคคลทีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของนิติบุคคลนนั โดยเริมจากการถือหุน้ของ ( )   

  ( )  นิติบุคคลซึงบุคคลตาม ( ) ( ) ( ) หรือ ( ) มีอาํนาจควบคุมกิจการ   

  “บริษทัต่างประเทศ”  หมายความวา่   บริษทัทีจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ   

  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ภาค  

ขอบเขตการใชบ้งัคบัและอาํนาจของสาํนกังาน 

     

  ขอ้ 4   การเสนอขายหุน้ทีออกใหม ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  การเสนอขายหุน้ทีออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทวัไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี 

         (ก)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครังแรก ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดในหมวด  ของภาค    

         (ข)  การเสนอขายหุน้เพิมทุนโดยบริษทัจดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ทีกาํหนดในหมวด  ของภาค  ดงันี  

   .  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในกรณีปกติ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ทีกาํหนดในส่วนที    

   .  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนทีไม่มีประเดน็ 

เกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในส่วนที    

         (ค)  การเสนอขายหุน้เพิมทุนของบริษทัทีไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในหมวด  ของภาค  โดยอนุโลม    
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  (2)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด

ในภาค   เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้ทีมีหลกัเกณฑก์าํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศอืน เช่น   

         (ก)  การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย 

การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั   

         (ข)  การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย 

การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจงเพือประโยชน์ในการเสนอขาย

หุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทวัไป 

  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนในกรณีดงัต่อไปนี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในขอ้   

  ( )  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในลกัษณะเป็นการทวัไปโดยกาํหนดเงือนไข 

ใหผู้ที้จะซือหุน้ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั และจาํนวนการจองซือไมเ่กินกวา่สดัส่วนการถือหุน้  

โดยเป็นการเสนอขายตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้นทีใหเ้สนอขายตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ทีจะทาํใหบ้ริษทัมีหนา้ทีตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ( )  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลทีเป็นเจา้หนีของบริษทัตามแผนฟืนฟู

กิจการทีศาลใหค้วามเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  ทงันี เฉพาะกรณีทีแผนฟืนฟกิูจการ

กาํหนดใหเ้จา้หนีตอ้งรับหุน้ทีออกใหม่ดงักล่าวแทนการรับชาํระหนี   

  ขอ้    หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามประกาศนีใหใ้ชก้บับุคคลดงัต่อไปนี   

  ( )  ผูเ้ริมจดัตงับริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั   

  ( )  บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั   

  ( )  นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใตก้ฎหมายไทย   

  ขอ้ 6   บริษทัมหาชนจาํกดัจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นทีออกใหม่ตามประกาศนี 

ต่อเมือบริษทัมหาชนจาํกดันนัไม่มีหุน้ทีไดซื้อคืนมาและยงัจาํหน่ายไม่หมด  เวน้แต่จะเป็นการนาํหุน้ 

ทีไดซื้อคืนมาเสนอขายพร้อมกบัหุน้ทีออกใหม่ โดยจดัสรรการขายหุน้ทีซือคืนในลาํดบัก่อนการขาย 

หุน้ทีออกใหม่   

  ขอ้    ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อสาํนกังานทีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใด 

อยา่งหนึงดงัต่อไปนี สาํนกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ตามคาํขออนุญาตได ้  

  ( )  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหุน้มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

หรือเงือนไขทีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี แต่มีขอ้เท็จจริงซึงทาํใหพิ้จารณาไดว้า่ความมุ่งหมาย 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 31/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 4) 

ลงวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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หรือเนือหาสาระทีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนนัเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเลียงบทบญัญติั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศนี   

  ( )  การเสนอขายหุน้อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ   

  ( )  การเสนอขายหุน้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม   

  ( )  การเสนอขายหุน้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจทาํให ้

ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลทีถูกตอ้งหรือเพยีงพอ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน   

  ขอ้    ในกรณีทีเขา้ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงัต่อไปนี สาํนกังานอาจผ่อนผนั 

ไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนีมาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไม่นาํเงือนไขตามประกาศนีมาใชบ้งัคบั

กบัการเสนอขายหุน้ทีไดร้ับอนุญาตได ้  

  ( )  มีขอ้เท็จจริงทีชดัเจนซึงทาํให้พิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะผ่อนผนัให ้

ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนนั และประโยชน์ทีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 

ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงือนไขดงักล่าว   

  ( )  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอืนทีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะผ่อนผนั   

  ( )  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอืนทีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะผอ่นผนั   

  การผอ่นผนัตามวรรคหนึงใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มลู

ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทงันี สาํนกังานอาจกาํหนด

เงือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้  

  ขอ้ 9   ในกรณีทีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานทีเป็นเหตุอนัควรสงสยัอย่างใดอยา่งหนึง

ดงัต่อไปนี สาํนกังานอาจสงัระงบัการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัตามภาค  ไวก่้อนหรือ 

สงัเพกิถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ในกรณีดงักล่าวได ้  

  ( )  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรือมีความไมเ่หมาะสมเกียวกบัการปฏิบติัตาม 

เงือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขภายหลงั 

การอนุญาตได ้  

  ( )  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลทีมีนยัสาํคญัต่อการตดัสินใจลงทุน   

  ( )  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่มีลกัษณะทีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเลียงกฎเกณฑอื์น 

ทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.    
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  ขอ้    ใหถื้อวา่บริษทัมหาชนจาํกดัทีเสนอขายหุน้เป็นการทวัไปโดยกาํหนดเงือนไข

ใหผู้ที้จะซือหุน้ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัตามขอ้  วรรคสอง ( ) หรือทีเสนอขายหุน้ต่อเจา้หนีตาม

แผนฟืนฟกิูจการตามขอ้  วรรคสอง ( ) ไดร้ับอนุญาตจากสาํนกังานใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่

ดงักล่าวแลว้   

  บริษทัทีไดรั้บอนุญาตตามวรรคหนึง ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี   

  ( )  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้เป็นการทวัไปโดยกาํหนดเป็นเงือนไขใหผู้ที้จะซือหุน้

ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัตามขอ้  วรรคสอง ( ) บริษทัตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  เดือน

นบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้เสนอขายหุน้ทีออกใหม ่  

  ( )  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ต่อเจา้หนีตามแผนฟืนฟกิูจการตามขอ้  วรรคสอง ( ) 

บริษทัตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีแผนฟืนฟกิูจการกาํหนด   

  ขอ้    ในการจาํหน่ายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทวัไปตามภาค   

ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหน้าทีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่าย

หลกัทรัพยที์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ของบริษทัทีออกตราสารทนุดว้ย   

ภาค  

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทวัไป 

     

หมวด 1 

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครังแรก 

     

ส่วนที 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและวธีิการยนืคาํขออนุญาต 

    

  ขอ้    บริษทัมหาชนจาํกดัทียนืคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชน 

เป็นครังแรกตามทีกาํหนดในขอ้  จะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ดงักล่าวต่อเมอื 

แสดงให้สาํนกังานเห็นไดว่้ามีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเรืองการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

และหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัอืน ๆ ดงัต่อไปนี 
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  ( )  การรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม   

         (ก)  มีโครงสร้างการถือหุน้ทีชดัเจน เป็นธรรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  

และขอ้    

         (ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขดัแยง้ 

กบัผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการ  เวน้แต่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงไดว้า่มีกลไกทีจะทาํใหเ้ชือมนั

ไดว้า่ การบริหารจดัการบริษทัจะเป็นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม 

         (ค)  ไม่มีเหตุทีทาํใหส้งสยัวา่กลไกการบริหารจดัการจะไม่สามารถรักษาสิทธิ 

ของผูถื้อหุน้ หรือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม 

  ( )  บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุม   

         (ก)  คณะกรรมการเขา้ใจบทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของตน 

ทีมีต่อผูถื้อหุน้ซึงเป็นประชาชนทวัไปเป็นอยา่งดี และแสดงไดว้า่จะสามารถปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าวได ้  

         (ข)  โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

   1.  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กนัอยา่งเพียงพอ  

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 

   2.  บุคคลทีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและบุคคลทีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ

หรือตาํแหน่งเทียบเท่าทีเรียกชืออยา่งอืนตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนั 

         (ค)  กรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลทีมีชืออยูใ่นระบบขอ้มูลรายชือกรรมการ 

และผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

การแสดงชือบุคคลในระบบขอ้มูลรายชือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์  

   ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ย

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตอ้งไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่กรรมการของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าว 

มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม   

         (ง)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูมี้อาํนาจควบคุมมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดลกัษณะ 

ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม 

  ( )  การเปิดเผยขอ้มูล   

         (ก)  ไม่มีเหตุทีทาํใหส้งสัยวา่ขอ้มูลทีเปิดเผยต่อประชาชนหรือต่อสาํนกังานไม่ครบถว้น 

ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความทีอาจทาํใหผู้ล้งทุนสาํคญัผิด 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 15/2563  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 8) 

ลงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 43/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 3) 

ลงวนัที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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         (ข)  งบการเงินดงันีของผูข้ออนุญาต ตอ้งถูกตอ้ง น่าเชือถือ และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้  

   1.  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจาํงวดปีบญัชีทีสินสุดในหรือหลงั 

วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจาํงวดปีบญัชีล่าสุดก่อนยืนคาํขอ  

ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจาํงวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อน 

ยืนคาํขอ 

   2.  กรณีอืนนอกจาก 1. ไดแ้ก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจาํงวดปีบญัชีล่าสุด

และงบการเงินไตรมาสสุดทา้ยก่อนยืนคาํขอ 

         (ค)  ไม่มีเหตุทีทาํใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอทีจะทาํใหส้ามารถ 

จดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไดอ้ย่างต่อเนืองและน่าเชือถือ   

  ( )  คุณสมบติัอืน ๆ   

         (ก)  ไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัธุรกิจทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย   

         (ข)  ไม่มีลกัษณะตามขอ้   

         (ค)  ไดร้ับมติโดยชดัแจง้จากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซึงอนุมติัการเสนอขายหุน้

ในครังนี และมตินนัไดม้าแลว้ไม่เกิน  ปีจนถึงวนัยืนคาํขออนุญาต   

  ขอ้ 13   โครงสร้างการถือหุน้ของผูข้ออนุญาต บริษทัย่อย และบริษทัร่วมตอ้ง 

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  สามารถสะทอ้นอาํนาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

  ( )  ไม่มีบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ของผูข้ออนุญาตถือหุน้ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

เกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนนั  เวน้แต่ 

แสดงไดว้่าการจดัโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปเพือประโยชน์ 

ทีดีทีสุดของผูข้ออนุญาตแลว้   

  ขอ้    โครงสร้างการถือหุน้ระหว่างผูข้ออนุญาตกบับริษทัอืนตอ้งไม่มีลกัษณะเป็น 

การถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนัทีขดัหรือแยง้ต่อหลกัเกณฑต์ามขอ้ 5  เวน้แต่จะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เป็นกรณี 

ตามขอ้ 6 

  เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้ 5 และขอ้ 6 

  ( )  การพิจารณาสดัส่วนการถือหุน้ ใหค้าํนวณตามจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด

ของนิติบุคคลทีถูกถือหุน้   

  ( )  คาํวา่ “บริษทัอนื” ใหห้มายความรวมถึงหา้งหุน้ส่วนจาํกดัดว้ย   

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 53/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 5) 

ลงวนัที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้    ผูข้ออนุญาตและบริษทัอืนตอ้งไม่มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัทีขดัหรือแยง้ 

ต่อหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ    

         (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอืน ในกรณีทีบริษทัอืนเป็นผูถื้อหุน้

ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่รอ้ยละ    

         (ข)  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอืนเกินกวา่ร้อยละ  ตอ้ง 

ไม่ปรากฏวา่บริษทัอืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาต   

         (ค)  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ร้อยละ  ในบริษทัอืน ตงัแต่  

 บริษทัขึนไป ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอืนเหล่านันถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนั   

  ( )  กรณีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ  แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละ    

         (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอืนเกินกว่าร้อยละ  ในกรณีที 

บริษทัอนืเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละ  แต่ไม่เกินกวา่ร้อยละ    

         (ข)  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอืนเกินกว่าร้อยละ  แต่ไม่เกินกวา่ 

ร้อยละ  ตอ้งไม่ปรากฏวา่บริษทัอืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละ    

  ( )  กรณีการถือหุน้ไม่เกินกวา่ร้อยละ    

         (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัอืนเกินกว่าร้อยละ  ในกรณีที 

บริษทัอนืเป็นผูถื้อหุน้ในผูข้ออนุญาตไม่เกินกวา่ร้อยละ    

         (ข)  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอืนไม่เกินกวา่ร้อยละ  ตอ้ง 

ไม่ปรากฏวา่บริษทัอืนถือหุน้ไขวใ้นผูข้ออนุญาตเกินกวา่ร้อยละ    

  เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึง   

  ( )  การพิจารณาการถือหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือของบริษทัอนื ใหน้บัการถือหุน้ 

ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบคุคลดงัต่อไปนี รวมเป็นการถือหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือของ

บริษทัอนืตามแต่กรณีดว้ย   

         (ก)  การถือหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอืน แลว้แต่กรณี ทีมีการถือหุน้ 

โดยทางออ้มผา่นนิติบุคคลอืนทุกทอดตลอดสายเท่าทีการถือหุ้นในแต่ละทอดยงัคงเกินกวา่ร้อยละ 25 

ของนิติบุคคลอืนนนั  

         (ข)  ผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตหรือผูถื้อหุน้ของบุคคลตาม (ก) ทีเป็นสายของ 

ผูข้ออนุญาต ซึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละ 25 

ของผูข้ออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นนั   

         (ค)  ผูถื้อหุน้ของบริษทัอืนหรือผูถื้อหุ้นของบุคคลตาม (ก) ทีเป็นสายของบริษทัอืน  

ซึงเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในบริษทัอนืหรือบุคคลตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละ 25 ของบริษทัอืน 

หรือบุคคลตาม (ก) นนั   
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         (ง)  การถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูถื้อหุน้ตาม (ข)  

หรือ (ค)   

  ( )  ใหส้าํนกังานมีอาํนาจประกาศกาํหนดการนบัรวมการถือหุน้ของบุคคลทีมีลกัษณะ

เป็นการถือหุน้ไขวโ้ดยทางออ้มซึงมีผลต่อความชดัเจนในโครงสร้างการถือหุน้   

  ขอ้    ผูข้ออนุญาตอาจไดรั้บการผ่อนผนัใหถื้อหุน้ไขวไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม

กบับริษทัอืนโดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัตามขอ้ 15 ได ้ หากเป็นไปตามเงือนไขอย่างใดอยา่งหนึง

ดงัต่อไปนี   

  ( )  มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายอืนทีไม่เป็นบุคคลทีมีสายสมัพนัธ์ ถือหุน้ในผูข้ออนุญาตหรือ

บริษทัอืน แลว้แต่กรณี รวมกนัในสดัส่วนทีมากกวา่การถือหุน้ตามขอ้  ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอืน 

แลว้แต่กรณี ซึงสามารถถ่วงดุลการใชอ้าํนาจควบคุมในผูข้ออนุญาตหรือบริษทัอืน แลว้แต่กรณีได ้  

  ( )  การถือหุน้ไขวมี้เหตุจาํเป็นและสมควร และไมก่่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม 

ต่อผูถื้อหุน้   

  เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึง คาํวา่ “บุคคลทีมีสายสมัพนัธ์”  

ใหห้มายความถึงบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ โดยอนุโลม   

  ขอ้    โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมดของผูข้ออนุญาต

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  คน   

  ( )  กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี   

         (ก)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของ 

ผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  

ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนั ๆ ดว้ย   

         (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  

ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้ 

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  ทงันี ลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึงเป็น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต   

         (ค)  ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
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รายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย   

         (ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวาง 

การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุม 

ของผูที้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  

 ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

   ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํ 

เป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 

หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรัพย ์

เป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญา 

มีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ  ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือ 

ตงัแต่  ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่  ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

วธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี 

ทีเกิดขึนในระหวา่ง  ปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

         (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั  

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่ 

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

         (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที

ปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่  ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนุญาต 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไม่เป็น 

ผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก 

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน   

         (ช)  ไมเ่ป็นกรรมการทีไดร้ับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของ 

ผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

         (ซ)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการ 

ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ 
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ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั 

ทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย   

         (ฌ)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบั 

การดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต   

         ภายหลงัไดรั้บการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง  

(ก) ถึง (ฌ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ 

ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได ้ 

         ในกรณีทีบุคคลทีผูข้ออนุญาตแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล 

ทีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกาํหนดตามวรรคหนึง  

(ง) หรือ (ฉ) ใหผู้ข้ออนุญาตไดรั้บการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว กต็่อเมือผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษทั

ทีแสดงวา่ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา /  แลว้ว่า การแต่งตงับุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 

การปฏิบติัหนา้ทีและการใหค้วามเห็นทีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีในหนงัสือ 

นดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตงักรรมการอิสระดว้ย 

         (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ทีทาํใหบุ้คคล

ดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

         (ข)  เหตุผลและความจาํเป็นทียงัคงหรือแต่งตงัใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

         (ค)  ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตงั 

บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

         เพือประโยชน์ตามวรรคหนึง (จ) และ (ฉ) คาํวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่  

บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชือ 

ในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนนั 

  ( )  มีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย  คน ซึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี   

         (ก)  ไดรั้บแต่งตงัจากคณะกรรมการหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตใหเ้ป็น 

กรรมการตรวจสอบ   

         (ข)  เป็นกรรมการอิสระทีเป็นไปตาม (2) และตอ้ง   

   .  ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจ 

ในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และ   

   .  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
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         (ค)  มีหนา้ทีในลกัษณะเดียวกบัทีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

         (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะ 

กรรมการตรวจสอบ  ทงันี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย  คนทีมีความรู้และประสบการณ์ 

เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้

  ( )  ในกรณีทีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอืนปฏิบติัการแทน

คณะกรรมการในเรืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอยา่งชดัเจน และมีการระบุขอบเขตอาํนาจหนา้ที 

ของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน   

  (5)  ผูที้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน ตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปนี 

 (ก)  สาํเร็จการศึกษาตงัแต่ระดบัปริญญาตรีขึนไปหรือเทียบเท่า 

 (ข)  ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงินของ 

ผูข้ออนุญาตมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นและ

สมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน ในกรณีใดกรณีหนึงดงันี  

   .  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่บุคคลดงักล่าวปฏิบติังานในสายงานบญัชีหรือ

การเงินของผูข้ออนุญาตมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 1 ปีก่อนวนัทีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบญัชีและการเงินของผูข้ออนุญาต 

   2.  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว่้าผูที้ไดร้ับมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีตาม ( ) หรือบุคลากรในสายงานบญัชีของผูข้ออนุญาตมีความรู้ 

ความเขา้ใจในระบบบญัชีของผูข้ออนุญาต และบุคคลดงักล่าวปฏิบติังานดา้นบญัชีของผูข้ออนุญาต

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตตอ่สาํนกังาน  รวมทงัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํ 

งบการเงินของผูข้ออนุญาต  โดยสามารถจดัทาํงบการเงินงวดล่าสุดของผูข้ออนุญาตทียืนต่อสาํนกังาน

พร้อมกบัคาํขออนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลาการจดัทาํและส่งงบการเงินดงักล่าว 

ทีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียน   

 (ค)  มีประสบการณ์ในการทาํงานอย่างใดอยา่งหนึง ดงันี 

   .  มีประสบการณ์ดา้นบญัชีหรือการเงินไม่นอ้ยกวา่  ปีในช่วง  ปี 

ก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 39/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 2) 

ลงวนัที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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   .  มีประสบการณ์ในการทาํงานไม่วา่ในกิจการหรือองคก์รใดซึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบของผูข้ออนุญาตเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต  ทงันี 

ประสบการณ์การทาํงานดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกวา่  ปีในช่วง  ปีก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน   

 (ง)  ผา่นการอบรมทีแสดงถึงการเตรียมความพร้อมทางบญัชีและการเงิน  

หรือการพฒันาความรู้ต่อเนืองดา้นบญัชี ตามทีสาํนกังานกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ทงันี  

ในกรณีทีผูข้ออนุญาตจดัหลกัสูตรเพือรองรับการพฒันาความรู้ต่อเนืองดา้นบญัชีขึนเอง ตอ้งแสดงให้เห็น 

ไดว้่าเนือหาและจาํนวนชวัโมงอบรมของหลกัสูตรไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ 

ผูข้ออนุญาตแลว้ว่าเป็นไปตามทีสาํนกังานกาํหนดไวด้งักล่าว 

  (6)  ผูที้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี ตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปนี 

 (ก)  เป็นผูท้าํบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัชี 

 (ข)  มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่  ปีในช่วง  ปี 

ก่อนวนัทียนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

 (ค)  ผา่นการอบรมทีแสดงถึงการพฒันาความรู้ต่อเนืองดา้นบญัชีตามทีสาํนกังาน

กาํหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน  ทงันี ในกรณีทีผูข้ออนุญาตจดัหลกัสูตรเพือรองรับ 

การอบรมดงักล่าวขึนเอง ตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เนือหาและจาํนวนชวัโมงอบรมของหลกัสูตรไดผ้า่นการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ออนุญาตแลว้วา่เป็นไปตามทีสาํนกังานกาํหนดไวด้งักล่าว 

  หลกัเกณฑเ์กียวกบัคุณสมบติัของผูที้ไดรั้บมอบหมายใหร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน และของผูที้ไดรั้บมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี

ของผูข้ออนุญาตตามวรรคหนึง ( ) และ ( ) ใหใ้ชก้บัคาํขออนุญาตทียืนต่อสาํนกังานตงัแต่วนัที  

 มกราคม พ.ศ.   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 18   งบการเงินตามขอ้ ( ) (ข) . หรือ . แลว้แต่กรณี ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  ( )  จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามหลกัเกณฑอื์น 

ทีออกตามความในมาตรา  

 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 39/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 2) 

ลงวนัที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 39/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 2) 

ลงวนัที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 53/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 5) 

ลงวนัที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 



15 

 

  ( )  ผา่นการตรวจสอบ หรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้อบบญัชี 

ทีอยู่ในบญัชีทีสาํนักงานใหค้วามเห็นชอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดป้ฏิบตัิหนา้ทีครบถว้นตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี 

  ( )  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตาม ( ) ตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะดงันี   

         (ก)  การจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีตอ้งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนนั 

         (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี 

โดยการกระทาํหรือไมก่ระทาํของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์หรือของกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทั 

ทีออกหลกัทรัพย ์

  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ย ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่บริษทัย่อยดงักล่าว 

สามารถจดัทาํขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลการเปิดเผยอืนให้แก่ผูข้ออนุญาตเพือใหผู้ข้ออนุญาตสามารถ

จดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกาํหนดในวรรคหนึง ( ) 

  ขอ้ 19   ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี  เวน้แต่เป็นไปตาม

เงือนไขทีกาํหนดในขอ้ 0   

  ( )  ภายในระยะเวลา  ปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่  

ผูข้ออนุญาตตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

         (ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ในเรืองทีมีนยัสําคญั   

         (ข)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม ่เนืองจากมีเหตุ

ทีมีนัยสาํคญัอนัควรสงสัยเกียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี   

   .  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมีการเอือ

ประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึงซึงจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอืนหรือไดป้ระโยชน์

มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอืนโดยไม่สมควร   

   .  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง 

ไดร้ับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ทีพึงไดรั้บ 

         (ค)  เคยถูกสาํนกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตหรือสังเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย

หลกัทรัพยที์ออกใหม่ เนืองจากมีเหตุทีทาํใหส้งสัยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนหรือ 

ต่อสาํนกังานทีไม่ครบถว้น ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุน

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 43/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 3)  

ลงวนัที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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สาํคญัผิด ซึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพราง หรือสร้างขอ้มูลทีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือ 

การดาํเนินการทีมีนยัสาํคญั   

         (ง)  เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่โดยไม่มีการชีแจง 

เหตุสงสยัตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน หรือโดยมีการชีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล

อยา่งสมเหตุสมผลทีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นนั   

  ( )  ภายในระยะเวลา  ปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม ่

ผูข้ออนุญาตเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษในความผดิเกียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเนืองจาก 

การดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง   

ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

  ( )  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีในความผิดเกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุ 

ทีทาํให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  ( )  เป็นบุคคลทีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพือใหบุ้คคลทีมีลกัษณะ 

ตาม ( ) ( ) หรือ ( ) หลีกเลียงมิใหส้ํานกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม ( ) ( ) หรือ ( ) กบับุคคลทีมี

ลกัษณะดงักล่าวนัน   

  ขอ้ 0   มิใหน้าํความในขอ้ 19( ) และ ( ) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาต 

ซึงไดแ้กไ้ขเปลียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการดาํเนินงานทีทาํให ้

ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะตามขอ้ 19( ) หรือ ( ) แลว้   

  ขอ้    ใหบ้ริษทัมหาชนจาํกดัทีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน 

เป็นครังแรก ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  ( )  ยืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาต

ทงันี ตามแบบและวิธีการทีสาํนกังานประกาศกาํหนด   

  ( )  จดัใหมี้ทีปรึกษาทางการเงินทีอยู่ในบญัชีทีสาํนักงานให้ความเห็นชอบ 

เป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขออนุญาต   

  ( )  ชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานเมือแบบคาํขออนุญาต  พร้อมทงั

เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน  ทงันี ตามอตัรา 

ทีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนด

ค่าธรรมเนียมเกียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหมแ่ละการขออนุมติัโครงการ 

แปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์  
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  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามหมวดนี ใหผู้ข้ออนุญาต 

ยืนคาํขอผอ่นผนั  พรอ้มทงัเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนทีสาํนกังานจะ

เริมพิจารณาคาํขออนุญาตตามวรรคหนึง  ทงันี ตามขนัตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน 

โดยสาํนกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา 

การอนุญาตตามวรรคหนึง   

  ในกรณีทีสาํนกังานมีความจาํเป็นตอ้งไปเยยีมชมกิจการ หรือสถานทีอืนใด 

ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อยซึงตงัอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ผูข้ออนุญาตตอ้ง 

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเกียวกบัค่าทีพกัและค่าพาหนะเดินทางทีเกิดขึนจากการเยียมชมกิจการ 

ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานกาํหนด   

  ขอ้    เมือสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น

ตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ให้สาํนกังานดาํเนินการดงัต่อไปนี   

  ( )  สอบทานขอ้เทจ็จริงตามขนัตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสาํหรับประชาชนและ

แจง้ประเด็นขอ้สังเกตทีไดจ้ากการสอบทานขอ้เทจ็จริงเพือใหบ้ริษทัชีแจงขอ้สังเกตนนัภายในระยะเวลา 

ทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งดาํเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนันับแต่

วนัทีสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคูมื่อสาํหรับประชาชน   

  ( )  แจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายใน  วนันับแต่วนัทีสาํนกังานไดรั้บ 

คาํชีแจงตามขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต   

ส่วนที 2 

หลกัเกณฑเ์พิมเติมสาํหรับการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

โดยบริษทัทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ใน 

บริษทัอืน (holding company)  

    

  ขอ้ 23   ในกรณีทีผูข้ออนุญาตตามขอ้  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจ 

โดยการถือหุน้ในบริษทัอืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง 

ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีดว้ย 

  ( )  มีการประกอบธุรกิจหลกั ไม่วา่จะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผ่านบริษทัทีประกอบ 

ธุรกิจหลกัทีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  ไม่ว่าบริษทัเดียวหรือหลายบริษทั  

 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 53/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 5) 

ลงวนัที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  ( )  ขนาดของบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้  ทุกบริษทัรวมกนั เมือเปรียบเทียบ 

กบัขนาดของผูข้ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ   ทงันี เฉพาะขนาดของบริษทัย่อยตามขอ้ ( ) 

หรือของบริษทัตามขอ้ ( ) มีสดัส่วนไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ  ของขนาดของผูข้ออนุญาต 

  ( )  การดาํเนินงานของผูข้ออนุญาตไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการ 

เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอืนใดทีแสดงใหเ้ห็นวา่การดาํเนินงานของ 

ผูข้ออนุญาตมีวตัถุประสงคเ์พือใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบั 

การประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่มีการลงทุนในบริษทัอืนซึงไม่เป็นบริษทัทีประกอบ

ธุรกิจหลกัตามขอ้   โดยขนาดของบริษทัอืนดงักล่าวทุกบริษทัรวมกนัมีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ  ของ

ขนาดของผูข้ออนุญาต   

  (4)  มีกลไกการกาํกบัดูแลทีทาํใหผู้ข้ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจดัการและ 

รับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึงของผูข้ออนุญาต   

รวมทงัมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษทัดงักล่าวเพือดูแลรักษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุน

ของผูข้ออนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 26 

  ( )  บริษทัยอ่ยตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( ) ตอ้งมคีุณสมบติัเช่นเดียวกบั 

ผูข้ออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  โดยอนุโลม ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเรืองโครงสร้างคณะกรรมการและ 

การจดัการตามขอ้ ( ) (ข) และงบการเงินตามขอ้  วรรคหนึง   

  ( )  ในกรณีทีบริษทัย่อยตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( ) เป็นบริษทัต่างประเทศ 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันีดว้ย  

         (ก)  กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ย  คนตอ้งมีถินทีอยูใ่นประเทศไทย   

         (ข)  แสดงไดว้า่กฎหมายและกฎเกณฑข์องประเทศทีบริษทัดงักล่าวจดัตงัขึน 

มีหลกัเกณฑเ์กียวกบัการบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเรืองทีสาํคญัเทียบเคียงได ้

กบักฎหมายทีกาํกบัดูแลบริษทัมหาชนจาํกดัของประเทศไทย หรือแสดงไดว่้ามีกลไกทีจะทาํให ้

การบริหารกิจการของบริษทัและการคุม้ครองผูถื้อหุน้ในเรืองทีสาํคญัดงักล่าวเทียบเท่ากบักฎหมาย 

ทีกาํกบัดูแลบริษทัมหาชนจาํกดัของประเทศไทย   

  ( )  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตมีบริษทัยอ่ยตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( )  

เป็นบริษทัต่างประเทศ หากผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ  ของ 

จาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของผูข้ออนุญาต หรือผูข้ออนุญาตมีบุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อหุน้ไม่วา่ 

ในจาํนวนใด ๆ เป็นผูม้ีบทบาทในการบริหารจดัการผูข้ออนุญาตอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากตอ้งเป็น 

ไปตามหลกัเกณฑใ์น ( ) แลว้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิมเติมดงัต่อไปนีดว้ย   

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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         (ก)  ผูข้ออนุญาตตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย  คนเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึงมีถินทีอยู่

ในประเทศไทยดว้ย โดยอย่างนอ้ย  คนในจาํนวนดงักล่าวตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้ ( )   

         (ข)  ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าหน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนของประเทศ 

ทีบริษทัดงักล่าวจดัตงัขึน หรือมีการประกอบธุรกิจทีมีนยัสาํคญั จะไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่

สาํนกังานในการตรวจสอบหรือใหข้อ้มูลเกียวกบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑที์ออกตามกฎหมายดงักล่าว         

         (ค)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหมี้สัญญาทีผกูพนัทีปรึกษาทางการเงินทีร่วม

จดัทาํคาํขออนุญาตใหท้าํหนา้ทีตามทีกาํหนดในวรรคสอง เป็นระยะเวลาติดต่อกนั  ปีนบัจากวนัที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยสัญญาดงักล่าว

ตอ้งไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบัการเลิกสัญญาในลกัษณะทีอาจส่งผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือทีปรึกษาทางการเงิน

ใชเ้ป็นเหตุในการหลีกเลียงการปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว 

   สญัญาตามวรรคหนึงตอ้งมีขอ้กาํหนดใหที้ปรึกษาทางการเงินชีแจงขอ้มูล 

เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีกาํหนดในขอ้ ( ) ( ) และ ( ) แห่งประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบทีปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 

การดาํเนินงาน และติดตามดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูข้ออนุญาตในการปฏิบติัหน้าทีภายหลงัการออก 

และเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิงหนา้ทีดงัต่อไปนี   

   .  การจดัทาํและส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และสารสนเทศอืน 

ทีสาํคญัของผูข้ออนุญาต    

   .  การปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นมาตรา  และมาตรา    

   .  การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กียวกบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

และหลกัเกณฑเ์กียวกบัการทาํรายการทีมีนยัสาํคญัทีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น 

ตลอดจนร่วมจดัทาํรายงานและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง   

   ใหส้าํนกังานมีอาํนาจผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึงและวรรคสอง 

ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน โดยอาจกาํหนดเงือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

         (ง)  มูลค่าของหุน้ทีขออนุญาตเสนอขายยงัอยู่ในวงเงินทีธนาคารแห่งประเทศไทย

กาํหนดสาํหรับการควบคุมการทาํธุรกรรมในตลาดทุนทีเกียวขอ้งกบัเงินตราต่างประเทศ 

  ความในวรรคหนึง ( ) (ข) และ ( ) มิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในกรณีทีขนาดของบริษทัยอ่ย 

ตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( ) ทีเป็นบริษทัต่างประเทศมีสัดส่วนทีไม่มีนยัสาํคญัเมือเทียบกบั

ขนาดของผูข้ออนุญาต   

  การพิจารณาขนาดของผูข้ออนุญาตและขนาดของบริษทัตามวรรคหนึง ( ) และ ( )  

และวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานกาํหนด   
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  ขอ้    บริษทัทีจะถือวา่เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้  วรรคหนึง ( )  

ของผูข้ออนุญาตซึงเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน (holding 

company) ตามขอ้  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  เป็นบริษทัยอ่ยของผูข้ออนุญาต 

  ( )  เป็นบริษทัทีผูข้ออนุญาตไม่สามารถถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสดัส่วน 

ทีจะเป็นบริษทัยอ่ยตาม ( ) เนืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอืน หรือมีเงือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ  

โดยผูข้ออนุญาตถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัดงักล่าว  

และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอยา่งน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้ 

ในบริษทันนั   

  ( )  เป็นบริษทัร่วม ทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี   

         (ก)  เป็นบริษทัทีผูข้ออนุญาตถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทงัหมดของบริษทัดงักล่าว   

         (ข)  เป็นบริษทัทีผูข้ออนุญาตถือหุน้ตงัแต่ร้อยละ  แต่ไม่เกินร้อยละ  ของ 

จาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัดงักล่าว  และผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าผูข้ออนุญาตสามารถ 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองทีมีนยัสาํคญัของบริษทันนัไดไ้ม่แตกต่างจากการเป็นผูถื้อหุน้ 

ในสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั  

         (ค)  เป็นบริษทัทีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่จะเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว 

เกินกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัภายหลงัการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ซึงไดรั้บอนุญาตในครังนี   

  ขอ้ 25   ในกรณีทีผูข้ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลกัผา่นบริษทัตามขอ้ 24(1) (2) 

หรือ ( ) เป็นจาํนวนมากดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการคา้ทีสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ

ของผูข้ออนุญาต และผูข้ออนุญาตมีการกาํกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัดงักล่าวเป็นกลุ่ม ๆ 

ผา่นการถือหุน้อยา่งมีนยัของบริษทัทีเป็นศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่ม ให้นาํหลกัเกณฑที์ใชบ้งัคบักบั 

บริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัมาใชบ้งัคบักบับริษทัดงัต่อไปนีเท่านนั  เวน้แต่หลกัเกณฑต์ามขอ้ 23(6) (ข) 

ใหน้าํมาใชบ้งัคบักบับริษทัตามขอ้ 24(1) และ (2) ทีเป็นบริษทัต่างประเทศทุกบริษทั 

  (1)  บริษทัทีเป็นศูนยก์ลาง 

  (2)  บริษทัยอ่ยภายในกลุ่มของบริษทัทีเป็นศูนยก์ลางซึงขนาดของบริษทัดงักล่าว 

มีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัขนาดของผูข้ออนุญาต 

 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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  บริษทัทีเป็นศูนยก์ลางตามวรรคหนึง หมายถึง บริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) ซึงผูข้ออนุญาต 

มีกลไกการกาํกบัดูแลทีมีผลให้บริษทัทีเป็นศูนยก์ลางดงักล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและจดัการ

เรืองสาํคญัของบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกลไกดงักล่าว 

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ออนุญาต และเป็นไปตามกรอบการกาํกบัดแูล 

ทีคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตอนุมติัไว ้โดยผูข้ออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณาความเพียงพอ

และเหมาะสมของกลไกดงักล่าวทุกปี 

  ขอ้ 26   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1)  

อยา่งนอ้ยในลกัษณะดงัต่อไปนี 

  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยนนั และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้กาํหนดทีทาํใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ

มติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการของผูข้ออนุญาต 

  (2)  มีการกาํหนดขอบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ทีไดรั้บแต่งตงัตาม (1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซึงรวมถึง  

         (ก)  การกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจทีชดัเจน และทีมีผลใหก้ารพิจารณา 

ของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย 

ในเรืองสาํคญัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตก่อน   

         (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัฐานะการเงินและ 

ผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นทีมีนยัสาํคญั 

ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

         (ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกฎหมายกาํหนด 

  (3)  มีกลไกการกาํกบัดูแลทีมีผลใหก้ารทาํรายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคล 

ทีเกียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการสาํคญัอืนใดของบริษทัย่อย ตอ้งไดรั้บ

มติจากทีประชุมคณะกรรมการหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตก่อนการทาํรายการดงักล่าว   

ทงันี ใหพ้ิจารณาการทาํรายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยทาํนองเดียวกบัการทาํรายการในลกัษณะ 

และขนาดเดียวกนักบัทีผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติจากทีประชุมคณะกรรมการหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ของผูข้ออนุญาต 

  ใหน้าํหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึง ( ) และ (2) มาบงัคบัใชก้บับริษทัทีประกอบธุรกิจหลกั

ตามขอ้ 24(2) และ (3) ดว้ย โดยอนุโลม 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 2 

การเสนอขายหุน้เพิมทุนโดยบริษทัจดทะเบียน 

     

ส่วนที 1 

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในกรณีปกติ 

    

  ขอ้ 2    ผูข้ออนุญาตซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่

ตามส่วนนี ต่อเมือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  (1)  มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดดงันี  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนั 

จากสาํนกังาน 

 (ก)  หลกัเกณฑใ์นขอ้ ( ) ( ) ( ) (ก) และขอ้ ( ) (ก) 

 (ข)  หลกัเกณฑใ์นขอ้ ( ) ยกเวน้หลกัเกณฑเ์กียวกบัคุณสมบติัของผูที้ไดรั้บ

มอบหมายใหร้ับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และของผูที้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 

โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชีตามขอ้  วรรคหนึง ( ) และ ( ) 

  ( )  ไม่อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการในเรืองใดเรืองหนึงดงันี   

         (ก)  คา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี 

         (ข)  คา้งส่งรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย์

ตามมาตรา  หรือมาตรา  ประกอบมาตรา   แลว้แต่กรณี 

         (ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา   

หรือมาตรา  หรือมาตรา  ประกอบมาตรา  หรือมาตรา  ตามทีสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์

แลว้แต่กรณี แจง้ใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  

         (ง)  ปฏิบติัตามคาํสงัของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือ

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

  ( )  ไม่อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามคาํสังของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์

ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้อยา่งไม่เป็นธรรม หรือ 

การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไป  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 39/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 2) 

ลงวนัที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ( )  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซึงอนุมติัการเสนอขายหุน้

ในครังนี และมตินนัไดม้าแลว้ไม่เกิน  ปีจนถึงวนัยืนคาํขออนุญาต  ทงันี ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เพือขอมติดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ โดยหนังสือนดัประชุมดงักล่าว 

มีขอ้มูลตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนังสือนดัประชุม 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์   

  ( )  ในกรณีทีประสงคจ์ะเสนอขายใหเ้ฉพาะบุคคลทีกาํหนด (placement) และเป็น

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในราคาตาํกวา่ร้อยละ  ของราคาตลาด ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนีดว้ย  เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากสาํนกังานเนืองจากมีเหตุจาํเป็นและสมควร   

         (ก)  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพือขอมติทีประชุมผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ 

ทีออกใหม่ในราคาตาํดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนั

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้  

         (ข)  หนงัสือนดัประชุมตาม (ก) ตอ้งมีขอ้มูลตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยรายการในหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเพือขออนุมติั 

การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ในส่วนทีใชบ้งัคบักบัการขออนุมติัการออกและเสนอขายหุน้ต่อ

บุคคลในวงจาํกดัในราคาตาํกวา่ราคาตลาด โดยอนุโลม 

         (ค)  จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยมกีารแสดง

รายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระอยา่งนอ้ย  ราย ทีผูถื้อหุน้ซึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิ

ออกเสียงดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูใ้ชสิ้ทธิแทนผูถื้อหุน้ได ้และในกรณีทีกรรมการอิสระ

ดงักล่าวเป็นบุคคลทีอาจไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยที์ขออนุมติั ให้แสดงส่วนไดเ้สียพิเศษของกรรมการ

อิสระดงักล่าวดว้ย   

         (ง)  ไดร้ับมติจากทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในราคา

ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุน้จาํนวนรวมกนัตงัแต่ร้อยละ  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้

ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายหุน้ในราคาดงักล่าว   

  วิธีการคาํนวณราคาเสนอขายและการกาํหนดราคาตลาดตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

  ขอ้    ในกรณีผูข้ออนุญาตซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีประสงค์จะเสนอขายหุน้ทีออกใหม่

ตามส่วนนี เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน (holding company) และไม่มี

การประกอบธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิมเติมดงัต่อไปนีดว้ย   
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  ( )  มีการประกอบธุรกิจหลกัผา่นบริษทัย่อยตามขอ้ ( ) หรือผา่นบริษทัตามขอ้ ( ) 

  (2)  มีกลไกการกาํกบัดูแลบริษทัตามขอ้ 24(1) และ (2) ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 26 

  ( )  การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนไม่เป็นการลงทุนในบริษทัอืนในลกัษณะเป็น

การประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมทีแสดงใหเ้ห็นวา่ 

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน การบริหารงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนต่อสาธารณชน มีวตัถุประสงคเ์พือใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนจาก

การลงทุนในลกัษณะเช่นเดียวกบัการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน  เวน้แต่เป็นการลงทุนใน 

บริษทัอนืซึงไมเ่ป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้  หรือเป็น

การลงทุนในบริษทัอืนทีไม่เป็นไปตามขอ้  ก่อนวนัที  กนัยายน พ.ศ.   และตงัแต่วนัดงักล่าว 

บริษทัจดทะเบียนไม่มีการลงทุนเพิมในบริษทัอืนอีก 

  ( )  ในกรณีทีบริษทัย่อยตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( ) จดัตงัขึนตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  เวน้แต่ในกรณีทีขนาดของบริษทัดงักล่าวมีสัดส่วน 

ทีไม่มีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัขนาดของบริษทั ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์น (ข) และ (ค) 

         (ก)  กรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ย  คนตอ้งมีถินทีอยูใ่นประเทศไทย 

         (ข)  แสดงไดว้่าบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ ( ) (ข) 

         (ค)  ในกรณีทีบริษทัจดทะเบียนมีลกัษณะตามขอ้ ( ) ตอ้งแสดงไดว้่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ ( ) (ก) และ (ง) ดว้ย   

  ใหน้าํความในขอ้ 25 มาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตตามวรรคหนึง โดยอนุโลม 

  ขอ้    การลงทุนในบริษทัอืนซึงไม่เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 24  

ซึงไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ (3) ตอ้งเป็นการลงทุนทีเมือคาํนวณขนาดของบริษทัอืนดงักล่าวทุกบริษทั 

รวมกนัแลว้มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของขนาดของบริษทัจดทะเบียน  ทงันี การพิจารณาสัดส่วน 

การลงทุนดงักล่าวมิใหน้บัรวมสดัส่วนการลงทุนดงัต่อไปนี   

  (1)  ในกรณีทีบริษทัย่อยตามขอ้ 24(1) ประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน มิใหน้บัรวม 

การลงทุนของบริษทัย่อยดงักล่าวในหลกัทรัพยที์ออกโดยบริษทัอืนซึงไม่เป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจหลกั 

(portfolio investment)   

 

                                                           
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัท ี7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 53/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 5) 

ลงวนัที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัท ี7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  การลงทุนในบริษทัอืนทีบริษทัจดทะเบียนแสดงไดว้า่ประสงคจ์ะลงทุนในบริษทั

ดงักล่าวเป็นเวลามากกวา่ 1 ปี  ทงันี เฉพาะกรณีทีบริษทัอืนนนัเป็นบริษทัทีประกอบธุรกิจประเภท 

เดียวกบับริษทัทีประกอบธุรกิจหลกัตามขอ้ 24   

  (3)  การลงทุนในบริษทัอืนเนืองจากการใชสิ้ทธิซือหลกัทรัพยต์ามสดัส่วนการถือหุน้  

(right offering)   

  (4)  สัดส่วนทีเพมิขึนซึงไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิมในบริษทัอืนของบริษทัจดทะเบียน  

เช่น การเพิมขึนของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัทีประกอบ 

ธุรกิจหลกัตามขอ้ 24  

  ขอ้ 30   ใหน้าํขนัตอนและวิธีการยืนคาํขออนุญาต และการพิจารณาคาํขออนุญาต 

ตามขอ้  และขอ้  ของส่วนที  ของหมวด  มาใชบ้งัคบักบัการขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ของบริษทัจดทะเบียนตามส่วนนี โดยอนุโลม   

ส่วนที 2 

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่โดยบริษทัจดทะเบียนทีไม่มี 

ประเดน็เกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

    

  ขอ้    ผูข้ออนุญาตซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 

ทีออกใหมต่ามส่วนนี ต่อเมือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี   

  ( )  สามารถแสดงไดว้่าไม่มีขอ้เท็จจริงในประเด็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  

ทงันี ตามทีกาํหนดในขอ้  หรือขอ้  แลว้แต่กรณี    

  ( )  จาํนวนหุน้ออกใหม่ทีขออนุญาตตอ้งมีจาํนวนไม่เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ 

ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของผูข้ออนุญาตในวนัยนืคาํขออนุญาต   

  ( )  เป็นการเสนอขายทีเขา้ลกัษณะดงันี 

         (ก)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในราคาไม่ตาํกวา่ร้อยละ  ของราคาตลาด

ตามทีกาํหนดในขอ้    

         (ข)  มิใช่เป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่เพือเป็นสิงตอบแทนในการเสนอซือหุน้ 

ของบริษทัอืน (share swap)  

  ( )  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซึงอนุมติัการเสนอขายหุน้

ในครังนี และมตินนัไดม้าแลว้ไม่เกิน  ปีจนถึงวนัยืนคาํขออนุญาต  ทงันี ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เพือขอมติดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ โดยหนังสือนดัประชุมดงักล่าวมี

ขอ้มูลตามทีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษทัจดทะเบียนเพือขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  
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  ( )  มีกรรมการและผูบ้ริหารเป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในระบบขอ้มลูรายชือกรรมการ 

และผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

การแสดงชือบุคคลในระบบขอ้มูลรายชือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทีออกหลกัทรัพย ์

         ในกรณีทีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

ตอ้งไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่กรรมการของสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนดงักล่าว มีลกัษณะขาดความ 

น่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการกาํหนดลกัษณะ

ขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม   

  ( )  มีผูมี้อาํนาจควบคุมทีไม่มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการ

และผูบ้ริหารของบริษทั โดยอนุโลม   

  ขอ้    กรณีทีถือวา่มีประเดน็เกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  ไดแ้ก่กรณีใดกรณีหนึง

ดงัต่อไปนี   

  (1)  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการในเรืองใดเรืองหนึงดงันี   

         (ก)  คา้งการนาํส่งงบการเงินหรือรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา 56  

หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แลว้แต่กรณี 

         (ข)  คา้งส่งรายงานทีมีหน้าทีตอ้งจดัทาํและจดัส่งต่อสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย์

ตามมาตรา  หรือมาตรา  ประกอบมาตรา  แลว้แต่กรณี  

         (ค)  ปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน หรือรายงานทีมีหนา้ทีตอ้งจดัทาํตามมาตรา   

หรือมาตรา  หรือมาตรา  ประกอบมาตรา  หรือมาตรา  ตามทีสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพย ์

แลว้แต่กรณี แจง้ใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  

         (ง)  ปฏิบติัตามคาํสงัของสาํนักงานหรือตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 58 หรือ

มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แลว้แต่กรณี 

  ( )  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามคาํสังของสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยใ์นเรืองที

เกียวขอ้งกบัการไมรั่กษาสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นธรรม หรือการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทวัไป   

  ( )  มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี ในช่วง  ปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ 

ทีออกใหม่   

         (ก)  มีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์น

เรืองทีมีนยัสาํคญั   

         (ข)  มีประวตัิถูกสาํนกังานสังระงบัการเสนอขายหรือสังยกเลิกการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ในส่วนทียงัมิไดม้ีการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้   
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  ( )  มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี ในช่วง  ปีก่อนวนัยืนคาํขออนุญาต   

         (ก)  มีประวติัถูกสาํนกังานสังใหแ้กไ้ขงบการเงิน 

         (ข)  เป็นบริษทัทีเป็นเหตุใหส้าํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยอ์อกข่าวเตือนผูล้งทุน

หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าวเกียวกบัการพิจารณาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือการใชสิ้ทธิ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้ในการพิจารณาเกียวกบัการดาํเนินการใด ๆ ของบริษทั 

         (ค)  ถูกสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยม์ีคาํสงัหรือมีหนงัสือกาํชบัหรือตกัเตือน

บริษทัเกียวกบัการไม่รักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งไม่เป็นธรรมหรือการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทวัไป   

  ( )  เป็นบริษทัทีอยูร่ะหวา่งถูกตลาดหลกัทรัพยขึ์นเครืองหมาย NP (Notice Pending) 

หรือตลาดหลกัทรัพยมี์คาํสงัหา้มซือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัเป็นการชวัคราวโดยขึน

เครืองหมาย SP (Trading Suspension)    

  ( )  มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมทีมีลกัษณะดงันี  

         (ก)  กรรมการหรือผูบ้ริหารถูกสาํนกังานหรือตลาดหลกัทรัพยมี์คาํสงัหรือ 

มีหนงัสือกาํชบัหรือตกัเตือนเกียวกบัการไม่ปฏิบติัตามหน้าทีของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัยสุ์จริต หรือการไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ หรือมติทีประชุมผูถื้อหุน้ ในช่วง  ปีก่อนวนัยืน

คาํขออนุญาต 

         (ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสาํนกังานสงัใหชี้แจง 

เนืองจากมีเหตุสงสยัวา่บุคคลนนัอาจมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด การกระทาํทีตอ้งหา้ม หรือ

การกระทาํทีเป็นเหตุใหมี้ลกัษณะตอ้งห้าม  ทงันี เฉพาะกรณีดงัต่อไปนี และกรณีดงักล่าวยงัอยู่ระหวา่ง

การพิจารณาของสาํนกังาน   

   .  การกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

   .  การเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จทีอาจทาํให ้

สาํคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงทีควรบอกใหแ้จง้ในสาระสาํคญัซึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือผูที้เกียวขอ้ง  

   .  การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซือขาย

หลกัทรัพยห์รือสัญญาซือขายล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว   

         (ค)  กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมอยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษ 

โดยหน่วยงานทางการซึงเป็นผูก้าํกบัดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริษทั หรือ อยูร่ะหวา่ง 

ถูกดาํเนินคดีอนัเนืองจากกรณีทีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินงาน 

ทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต เกียวกบัทรัพยสิ์นอนัเป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

ในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ   
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  ( )  รายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินประจาํงวดปีบญัชีล่าสุดและ

งบการเงินรายไตรมาสสุดทา้ยก่อนยนืคาํขออนุญาตของบริษทั มีความหมายในลกัษณะดงันี   

         (ก)  การจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีตอ้งใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนนัไมว่่าดว้ยเหตุใด  

         (ข)  ผูส้อบบญัชีถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน  

         (ค)  ผูส้อบบญัชีมีเงือนไขหรือมีวรรคอธิบายเพิมเติมหรือมีวรรคเนน้ในหนา้

รายงานของผูส้อบบญัชีเกียวกบัความถูกตอ้งเชือถือไดข้องรายการในงบการเงิน หรือความไมแ่น่นอน

และผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากรายการทียงัไม่ไดแ้สดงหรือเปิดเผยในงบการเงิน   

  ขอ้    ในกรณีผูข้ออนุญาตซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนทีประสงค์จะเสนอขายหุน้ 

ทีออกใหม่ตามส่วนนี เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอืน (holding 

company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนัยสาํคญัเป็นของตนเอง  หากบริษทัยอ่ยตามขอ้ (1) หรือ

บริษทัตามขอ้ (2) จดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ตอ้งมีลกัษณะ

ตามทีกาํหนดในขอ้ 3  แลว้ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนีดว้ย   

  ( )  กรรมการของบริษทัยอ่ยตามขอ้ ( ) หรือบริษทัตามขอ้ ( ) อยา่งนอ้ย  คน

ตอ้งมีถินทีอยู่ในประเทศไทย   

  ( )  ในกรณีทีบริษทัจดทะเบียนมีลกัษณะตามขอ้ ( ) ตอ้งแสดงไดว้า่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑใ์นขอ้ ( ) (ก) และ (ง)  เวน้แต่ในกรณีทีขนาดของบริษทัย่อยตามขอ้ ( ) หรือ 

บริษทัตามขอ้ ( ) มีสดัส่วนทีไม่มีนยัสาํคญัเมือเทียบกบัขนาดของบริษทัจดทะเบียน  

  ใหน้าํความในขอ้ 25 วรรคหนึงมาใชบ้งัคบักบัผูข้ออนุญาตตามวรรคหนึง  

โดยอนุโลม  

  ขอ้    ราคาตลาดตามขอ้ ( ) (ก) ใหค้าํนวณจาก ราคาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้ 

ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่  วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั

กาํหนดราคาเสนอขายหุน้นนั โดยราคาทีนาํมาถวัเฉลียดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลียของการซือขายหุ้นนนั

ในแต่ละวนั และวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่  วนัทาํการก่อนวนัแรกทีเสนอขาย

ต่อผูล้งทุน   

  ขอ้    ใหน้าํขนัตอนและวิธีการยืนคาํขออนุญาตตามขอ้ ( ) และ ( ) ของส่วนที  

ของหมวด  มาใชบ้งัคบักบัการยืนคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ของบริษทัจดทะเบียนทีไมมี่

ประเด็นเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยอนุโลม 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 52/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 7) 

ลงวนัที 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) 
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  ใหส้าํนกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายใน 14 วนันับแต่วนัทีสาํนกังานไดรั้บ

เอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน    

หมวด 3 

เงือนไขการอนุญาต 

    

  ขอ้    ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด  และหมวด  ของภาคนี ปฏิบตัิตามเงือนไข 

ทีกาํหนดในหมวดนี   

  ขอ้    ในกรณีทีปรากฏต่อสาํนกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้วา่

ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ทีสาํนกังานนาํมาพิจารณาเพืออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่เปลียนแปลงไป  

ซึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไปนนัปรากฏต่อสาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังาน

อาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้นนั และหากผูไ้ดรั้บอนุญาตยงัมิไดจ้ดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้

สาํหรับหุน้ทีไดร้ับอนุญาตนนั ใหส้าํนกังานมีอาํนาจดงัต่อไปนี 

  (1)  สงัใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาตชีแจง 

หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด  และระงบัการอนุญาตใหอ้อกหุน้หรือให ้

ผูไ้ดรั้บอนุญาตระงบัการเสนอขายหุน้ไวก่้อนจนกวา่จะไดชี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และหาก 

ผูไ้ดรั้บอนุญาต หรือกรรมการหรือผูบ้ริหารของผูไ้ดรั้บอนุญาต ไม่สามารถชีแจงหรือดาํเนินการ 

แกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด สาํนกังานอาจสังเพกิถอนการอนุญาตตาม ( ) ได ้

  ( )  สังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ในส่วนทียงัมิไดเ้สนอขาย 

หรือยงัมิไดมี้การจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้   

  ในการสงัการตามวรรคหนึงใหส้าํนกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนีประกอบการพิจารณา   

  ( )  ความรา้ยแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไป   

  ( )  ผลกระทบต่อผูล้งทุนทีจองซือหุน้นนั   

  ขอ้ 3    ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขดงัตอ่ไปนี   

  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตทีจะนาํหุ้นของบริษทัเขา้ซือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ตอ้งดาํเนินการดงันี 

         (ก)  ไม่กาํหนดราคาหุน้ในบางส่วนทีเสนอขายต่อประชาชนทวัไปสูงกวา่ 

ราคาหุน้ในส่วนทีแบ่งสรรไวเ้ป็นการเฉพาะเพือการเสนอขายต่อบุคคลทีกาํหนด ไม่ว่าการเสนอขาย 

ต่อบุคคลทีกาํหนดดงักล่าวจะเกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกนักบัการเสนอขายต่อประชาชนทวัไป 

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 43/2560  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 3) 

ลงวนัที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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หรือตงัแต่วนัทียืนคาํขออนุญาตจนถึงวนัทีหุน้ของบริษทัไดเ้ขา้ซือขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย ์  

เวน้แต่การเสนอขายต่อบุคคลทีกาํหนดดงักล่าวเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงันี 

   .  การเสนอขายต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามที

ไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือทีประชุมผูถื้อหุน้ 

   .  การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทีไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

   .  เป็นกรณีทีมีเหตุจาํเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน 

         (ข)  ในกรณีทีเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทวัไปเป็นครังแรก

ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบับุคคลทีไดร้ับการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ของผูไ้ดรั้บอนุญาตในราคาตาํกวา่ราคาหุน้

ทีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทวัไปในระหว่าง  เดือนก่อนการยืนคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ในครังนี  

ในการนาํหุน้ของตนไปฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นลกัษณะเดียวกบัการฝากหลกัทรัพยข์องบุคคล 

ทีถูกสงัหา้มขายหุน้ของตนเองตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์กียวกบัการรับหุน้สามญัหรือ 

หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และจดัใหมี้ความเห็นของทีปรึกษากฎหมายวา่ขอ้ตกลงดงักล่าว

สามารถบงัคบัไดต้ามกฎหมาย  เวน้แต่การไดหุ้น้ในราคาตาํดงักล่าวเป็นผลจากการทาํธุรกรรม 

ซึงเกิดขึนก่อนการไดหุ้น้นนัไม่นอ้ยกว่า  เดือน 

  (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตทีเขา้ข่ายดงัต่อไปนี ตอ้งจดัใหมี้คาํเตือนในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละในหนงัสือชีชวน ทีสามารถทาํใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริง 

ทีเกียวขอ้งและเขา้ใจถึงโอกาสของความเสียงจากการลดลงของราคาหุน้ดงักล่าวเมือเขา้ซือขายใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์   

         (ก)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีวตัถุประสงคจ์ะนาํหุน้ทีเสนอขายเขา้เป็นหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนเพือซือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นครังแรก และ 

         (ข)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ประเภทเดียวกนัต่อบุคคลใดในราคา 

ทีตาํกวา่ราคาทีเสนอขายในครังนี โดยการเสนอขายดงักล่าวเกิดขึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเสนอขาย 

ในครังนีและหุน้ทีเสนอขายในระหวา่ง 6 เดือนดงักล่าวรวมกนัแลว้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ 

ทงัหมดทีเสนอขายในครังนี 

  (3)  นบัแต่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือชีชวน  

มีผลใชบ้งัคบั หากผูไ้ดรั้บอนุญาตจะจดัใหมี้การโฆษณาชีชวนเกียวกบัหุน้โดยวิธีการอืนนอกจาก 

การแจกจ่ายหนงัสือชีชวน การโฆษณาชีชวนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์ครบถว้นดงันี และหลกัเกณฑ ์

เกียวกบัความเหมาะสมของขอ้มูลทีเผยแพร่ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 31/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 4) 

ลงวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2562  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัที 6) 

ลงวนัที 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัทีแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

         (ก)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือทาํใหส้าํคญัผิด 

ในสาระสาํคญั 

         (ข)  สาระสาํคญัของขอ้มูลทีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูล 

ทีแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวนทีไดยื้นต่อสาํนกังาน 

         ในกรณีทีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหนึง  

ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของสาํนกังานทีจะสงัใหด้าํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง

หรือหลายอยา่ง ดงันี   

         (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน 

         (ข)  แกไ้ขขอ้มูลในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 

         (ค)  ชีแจงเพือใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลทีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  

และไม่ทาํใหส้าํคญัผิด 

         (ง)  กระทาํการหรือไม่กระทาํการใดภายในระยะเวลาทีกาํหนดเพือใหผู้ล้งทุน 

ตดัสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพืนฐานขอ้มูลทีครบถว้น ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  

และไม่ทาํให้สาํคัญผิด 

  (4)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที 

สาํนกังานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าวและ 

ยงัประสงค์จะเสนอขายหุน้ต่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตมีหนงัสือถึงสาํนกังานก่อนพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

ไมน่อ้ยกว่า 30 วนัเพือขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการขอขยายระยะเวลา  

และแจง้ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะของผูไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด  หรือหมวด  แลว้แต่กรณี ในส่วนทีมีการ

เปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัดว้ย (ถา้มี)  ในกรณีนี ใหส้าํนักงานมีอาํนาจขยายระยะเวลาใหอี้กไดต้ามที

เห็นควร แต่ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัทีสาํนกังานแจง้ผลการอนุญาตครังแรก 

  (5)  นบัแต่วนัทีสาํนกังานแจง้ผลการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ทีออกใหม่จนถึงวนัก่อนการ

จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ สาํหรับการเสนอขายหุน้ทีไดรั้บอนุญาตในครังนนั ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ตอ้งไม่ดาํเนินการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพือขอมติทีอาจมีผลกระทบต่อผูที้จะลงทุนในหุน้ทีออกใหม่ 

ทีไดรั้บอนุญาตดงักล่าว  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังานเนืองจากมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

  (6)  ตลอดระยะเวลาทีผูไ้ดรั้บอนุญาตมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนทีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั

ทีใหไ้วใ้นคาํขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวน รวมทงั

                                                           
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 53/2561  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ (ฉบบัท ี5) 

ลงวนัที 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 



32 

 

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าวดว้ย   

เวน้แต่เป็นกรณีทีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

         (ก)  กรณีทีผูไ้ดรั้บอนุญาตไดรั้บมติจากทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัใหป้ฏิบติั 

เป็นอยา่งอืนไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

โดยไม่มีเสียงคดัคา้นตงัแต่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงนนั 

         (ข)  กรณีทีผูไ้ดร้ับอนุญาตเปลียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินอย่างไม่เป็น 

นยัสาํคญั ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

  (7)   ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินทีร่วมจดัทาํคาํขออนุญาตประสงคจ์ะไดรั้บ 

หรือตรวจดูขอ้มูลเพอืประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงินในส่วนทีเกียวขอ้งกบั 

ผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 

การให้ความเห็นชอบทีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน และตามประกาศนี ผูไ้ดรั้บ 

อนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ทีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที 

ทีปรึกษาทางการเงินมีหนา้ทีตามประกาศดงักล่าวดว้ย 

  (8)   ภายในระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์

และร่างหนงัสือชีชวนมีผลใชบ้งัคบั ผูไ้ดรั้บอนุญาตทีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจโดยการ 

ถือหุน้ในบริษทัอืน (holding company) ซึงมีลกัษณะตามขอ้ 2  วรรคหนึง (7) ตอ้งปฏิบติั ดงันี   

         (ก)  ดาํเนินการเพือใหเ้ป็นไปตามสญัญาซึงจดัทาํขึนระหวา่งผูไ้ดรั้บอนุญาต 

กบัทีปรึกษาทางการเงินตามขอ้ 2  วรรคหนึง (7) (ค) 

         (ข)  ในกรณีทีทีปรึกษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้

ไม่วา่ดว้ยเหตุใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ทีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ทีอยู่ในบญัชีทีสาํนกังาน 

ใหค้วามเห็นชอบ เพือปฏิบติัหนา้ทีตามขอ้ 2  วรรคหนึง (7) (ค) แทนทีปรึกษาทางการเงินรายเดิม 

โดยไมช่กัชา้  

         ใหส้าํนกังานมีอาํนาจผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึงไม่วา่ทงัหมดหรือ 

บางส่วน ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นและสมควร  

  ในกรณีทีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 

ในบริษทัอืน (holding company) ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งมีกลไกการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยตามขอ้ 24(1)  

หรือบริษทัตามขอ้ 24(2) ปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในวรรคหนึง (5) และ (6) โดยอนุโลมดว้ย   
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ภาค 3 

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

โดยบริษทัทีไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

    

หมวด 1 

การอนุญาต 

    

  ขอ้ 3    การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั หมายถึง การเสนอขายทีมี 

ลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

  (1)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหมต่่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึงมีจาํนวนไมเ่กิน  

50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน   

  (2)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ทีมีมูลค่ารวมกนัทงัสินไม่เกิน 20 ลา้นบาท ภายใน 

รอบระยะเวลา 12 เดือน  ทงันี การคาํนวณมลูค่ารวมของหุน้ดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นนั

เป็นเกณฑ ์  

  (3)  การเสนอขายหุน้ทีออกใหมต่่อผูล้งทุนสถาบนั   

  (4)   การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ทงัหมดโดยนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผูถื้อหุน้ 

ของนิติบุคคลดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไดรั้บชาํระราคาเตม็มูลค่าทีเสนอขายจากผูถื้อหุน้ 

  การนบัจาํนวนผูล้งทุนตาม (1) หรือการคาํนวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุน้ตาม (2)  

ไมน่บัรวมส่วนทีเสนอขายต่อผูล้งทุนตาม (3)  ทงันี ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระทาํในเวลา

เดียวกนัหรือต่างเวลากนั   

ขอ้    ใหผู้เ้ริมจดัตงับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั หรือนิติบุคคลตาม

กฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัไดโ้ดยถือว่าไดร้ับอนุญาตจากสาํนักงานแลว้ 

ทงันี ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขภายหลงัการอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนีดว้ย   

  ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัเนืองจากบริษทัตอ้ง 

เพิมทุนตามแผนฟืนฟกิูจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนนัแลว้ บริษทั

ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเงือนไขภายหลงัการอนุญาตตามขอ้ 41(1) และ (2) และบริษทัตอ้ง 

เสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีแผนฟืนฟกิูจการกาํหนด   
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หมวด 2 

เงือนไขภายหลงัการอนุญาต 

   

  ขอ้    ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด  ของภาคนี ปฏิบติัตามเงือนไขดงัต่อไปนี 

  ( )  หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ทีจะออกใหม่ต่อบุคคล 

เป็นการทวัไป และหากจะมีการใหข้อ้มูลทีเกียวกบัหุ้นทีจะเสนอขายหรือกาํลงัเสนอขาย ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ตอ้งใหข้อ้มูลกบับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าทีจาํเป็น เพือใหก้ารเสนอขายหุน้ดงักลา่วอยู่ภายใน

ลกัษณะทีกาํหนดไวใ้นขอ้ ( ) ( ) ( ) หรือ ( ) เท่านนั และผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความตาม 

( ) ในเอกสารดงักล่าวดว้ย 

  ( )  ภายในระยะเวลา  ปีนบัแต่วนัทีจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ ซึงตอ้ง 

ไม่มีหุน้หรือหุน้รองรับทีสามารถเสนอขายไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานแลว้คงคา้งอยู ่  

ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งไม่ลงลายมือชือเพอืรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวนทีผูถื้อหุน้ของผูไ้ดร้ับอนุญาตยืนต่อสาํนกังาน 

เพือเสนอขายหุน้ดงักล่าวต่อประชาชน หรือดาํเนินการใหหุ้น้นนัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดร้ับอนุญาตจากสาํนกังานใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ต่อประชาชนตามภาค   

  ( )  ผูไ้ดรั้บอนุญาตทีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

 ปีนบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่   

  ( )  ผูไ้ดรั้บอนุญาตทีเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายเฉพาะซึงเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ 

ต่อบุคคลในวงจาํกดัตามขอ้ ( ) ( ) หรือ ( ) ตอ้งจดัใหมี้เอกสารประกอบการเสนอขายทีมีขอ้ความ

แสดงวา่หุน้ทีเสนอขายมิใช่หุน้ทีออกโดยบริษทัมหาชนจาํกดั ผูล้งทุนจึงอาจไดร้ับสิทธิและ 

ความคุม้ครองแตกต่างจากการเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัมหาชนจาํกดั   

ภาค 4 

บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้    ในกรณีทีสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ไวแ้ลว้  

ก่อนวนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ารขออนุญาตและการอนุญาตเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดใน

ประกาศนี  ทงันี ในกรณีทีผูย้ืนคาํขออนุญาตประสงคใ์หส้าํนกังานพิจารณาคาํขออนุญาตตามหลกัเกณฑ์

ทีกาํหนดในส่วนที  ของหมวด  ของภาค 2 ของประกาศนี ใหผู้ยื้นคาํขออนุญาตดงักล่าวแจง้เป็นหนงัสือ

ต่อสาํนกังานภายใน  วนันบัแต่วนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบั   
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  ขอ้ 4    ใหป้ระกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ที สจ. /   เรือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพือการพิจารณา

การเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ในราคาตาํ ลงวนัที  ธนัวาคม พ.ศ.   ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป

จนกวา่จะไดมี้การออกประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตามขอ้  วรรคสอง  

ขอ้ 4    ใหบ้ริษทัทีไดร้ับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที ทจ. 28/2551  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม ่ลงวนัที 15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2551  ไปแลว้ก่อนวนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบั และมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขภายหลงั 

การอนุญาต ยงัคงอยู่ภายใตเ้งือนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศดงักล่าว 

      ประกาศ  ณ  วนัที  กนัยายน พ.ศ.  

 

 

 

 (นายรพ ี สุจริตกุล) 

 เลขาธิการ 

 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน        


