ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. /2559
เรื อง การขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที ออกใหม่
(ฉบับประมวล)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา / แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ

ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที

พฤศจิกายน พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ ให้ยกเลิก
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /2551 เรื อง การขออนุ ญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 4/2552 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 42/2553 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 8/2554 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2554
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /2554 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 32/2554 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 33/2555 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 45/2556 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 42/2557 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
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( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 4/2558 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 23 มีนาคม พ.ศ. 2558
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 24/2558 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 52/2558 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
( ) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 74/2558 เรื อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที ) ลงวันที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ในประกาศนี และในแบบคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ทีกําหนด
ตามประกาศนี
คําว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “บริ ษทั จดทะเบียน” “นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ”
“บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” “บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน” “บริ ษทั ร่ วม” “อํานาจควบคุมกิ จการ”
“ผูท้ ีเกียวข้อง” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม” “บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง”
และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่าวทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิ ยามในประกาศเกี ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“กรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน” หมายความว่า กรรมการทีดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการทีทําหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนิ นการใด ๆ เยียงผูบ้ ริ หาร และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการทีมีอาํ นาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอืน
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่ วยราชการทีเป็ นราชการส่ วนกลางตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
“ผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ ของ
จํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของกิ จการนัน และการถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ทีถือโดย
ผูท้ ีเกียวข้องด้วย
“ธุรกิจสถาบันการเงิน” หมายความว่า ธุรกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชี วิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่วา่ เป็ น
การประกอบธุ รกิ จตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
“ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิน” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีทีสามารถทําการสอบบัญชีได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศนัน ๆ
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“บุคคลต่างด้าว” หมายความว่า
( ) บุคคลธรรมดาซึ งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
( ) นิติบุคคลซึ งไม่ได้จดทะเบี ยนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิ ติบุคคลดังกล่าว
ทีมีผถู ้ ือหุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเป็ นบุคคลทีมีสัญชาติ ไทยเกินกว่าร้อยละ ของจํานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของนิติบุคคลนัน
( ) นิติบุคคลซึ งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลดังต่อไปนี ถือหุน้ รวมกัน
เกินร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของนิติบุคคลนัน
(ก) บุคคลธรรมดาตาม ( )
(ข) นิติบุคคลตาม ( )
( ) นิ ติบุคคลทีถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิออกเสียง
ทังหมดของนิติบุคคลนัน โดยเริ มจากการถือหุน้ ของ ( )
( ) นิติบุคคลซึ งบุคคลตาม ( ) ( ) ( ) หรื อ ( ) มีอาํ นาจควบคุมกิจการ
“บริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั ทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาค
ขอบเขตการใช้บงั คับและอํานาจของสํานักงาน
ข้อ 4 การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(ก) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครังแรก ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในหมวด ของภาค
(ข) การเสนอขายหุน้ เพิมทุนโดยบริ ษทั จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในหมวด ของภาค ดังนี
. การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในกรณี ปกติ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในส่ วนที
. การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียนทีไม่มีประเด็น
เกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่ วนที
(ค) การเสนอขายหุน้ เพิมทุนของบริ ษทั ทีไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในหมวด ของภาค โดยอนุโลม
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(2) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในภาค เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุ น้ ทีมีหลักเกณฑ์กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในประกาศอืน เช่น
(ก) การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
(ข) การเสนอขายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นว่าด้วย
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อผูล้ งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพือประโยชน์ในการเสนอขาย
หุน้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในข้อ
( ) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ในลักษณะเป็ นการทัวไปโดยกําหนดเงือนไข
ให้ผทู ้ ีจะซือหุน้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนการจองซื อไม่เกินกว่าสัดส่ วนการถือหุน้
โดยเป็ นการเสนอขายตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทีให้เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ น้ ทีจะทําให้บริ ษทั มีหน้าทีตามกฎหมายต่างประเทศ
( ) การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ให้แก่บุคคลทีเป็ นเจ้าหนีของบริ ษทั ตามแผนฟื นฟู
กิจการทีศาลให้ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ทังนี เฉพาะกรณี ทีแผนฟื นฟูกิจการ
กําหนดให้เจ้าหนี ต้องรับหุน้ ทีออกใหม่ดงั กล่าวแทนการรับชําระหนี
ข้อ
()
()
()

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ตามประกาศนี ให้ใช้กบั บุคคลดังต่อไปนี
ผูเ้ ริ มจัดตังบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะภายใต้กฎหมายไทย

ข้อ 6 บริ ษทั มหาชนจํากัดจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ตามประกาศนี
ต่อเมือบริ ษทั มหาชนจํากัดนันไม่มีหุน้ ทีได้ซือคืนมาและยังจําหน่ายไม่หมด เว้นแต่จะเป็ นการนําหุ น้
ทีได้ซือคืนมาเสนอขายพร้อมกับหุน้ ทีออกใหม่ โดยจัดสรรการขายหุน้ ทีซือคืนในลําดับก่อนการขาย
หุน้ ทีออกใหม่
ข้อ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสํานักงานทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใด
อย่างหนึ งดังต่อไปนี สํานักงานอาจไม่อนุ ญาตให้เสนอขายหุ น้ ตามคําขออนุญาตได้
( ) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหุ น้ มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรื อเงือนไขทีจะได้รับอนุ ญาตตามประกาศนี แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ งทําให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมาย


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 31/2561 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 4)
ลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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หรื อเนื อหาสาระทีแท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนันเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลียงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศนี
( ) การเสนอขายหุ น้ อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
( ) การเสนอขายหุ น้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่ าเชื อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
( ) การเสนอขายหุ น้ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทําให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที ถูกต้องหรื อเพียงพอ
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ ในกรณี ทีเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี สํานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาํ หลักเกณฑ์ตามประกาศนีมาใช้พิจารณาคําขออนุญาต หรื อไม่นาํ เงือนไขตามประกาศนี มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุน้ ทีได้รับอนุญาตได้
( ) มีขอ้ เท็จจริ งทีชัดเจนซึ งทําให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สําคัญสําหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี นนั และประโยชน์ทีจะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขดังกล่าว
( ) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายอืนทีทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผัน
( ) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอืนทีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ งให้คาํ นึ งถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ ทังนี สํานักงานอาจกําหนด
เงือนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 9 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสํานักงานทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี สํานักงานอาจสังระงับการเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดตามภาค ไว้ก่อนหรื อ
สังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในกรณี ดงั กล่าวได้
( ) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี ยวกับการปฏิบตั ิ ตาม
เงือนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที ออกใหม่หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื อนไขภายหลัง
การอนุญาตได้
( ) ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลทีมีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
( ) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่มีลกั ษณะทีอาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลียงกฎเกณฑ์อืน
ทีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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ข้อ ให้ถือว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดทีเสนอขายหุน้ เป็ นการทัวไปโดยกําหนดเงือนไข
ให้ผทู้ ีจะซื อหุน้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามข้อ วรรคสอง ( ) หรื อทีเสนอขายหุน้ ต่อเจ้าหนี ตาม
แผนฟื นฟูกิจการตามข้อ วรรคสอง ( ) ได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่
ดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ทีได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ ง ต้องดําเนิ นการดังต่อไปนี
( ) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุ น้ เป็ นการทัวไปโดยกําหนดเป็ นเงือนไขให้ผทู้ ีจะซื อหุน้
ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตามข้อ วรรคสอง ( ) บริ ษทั ต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน
นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุ มตั ิให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่
( ) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อเจ้าหนี ตามแผนฟื นฟูกิจการตามข้อ วรรคสอง ( )
บริ ษทั ต้องเสนอขายหุ น้ ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีแผนฟื นฟูกิจการกําหนด
ข้อ ในการจําหน่ายหุน้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปตามภาค
ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าทีปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจําหน่าย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ น้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุน้ ของบริ ษทั ทีออกตราสารทุนด้วย
ภาค
การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไป
หมวด 1
การเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครังแรก
ส่ วนที 1
หลักเกณฑ์การอนุญาตและวิธีการยืนคําขออนุญาต

ข้อ บริ ษทั มหาชนจํากัดทียืนคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครังแรกตามทีกําหนดในข้อ จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ดงั กล่าวต่อเมือ
แสดงให้สาํ นักงานเห็นได้วา่ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี
และหลักเกณฑ์คุณสมบัติอืน ๆ ดังต่อไปนี
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( ) การรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรม
(ก) มีโครงสร้างการถือหุ น้ ทีชัดเจน เป็ นธรรม และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ
และข้อ
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกิจการ เว้นแต่ผขู ้ ออนุญาตสามารถแสดงได้วา่ มีกลไกทีจะทําให้เชือมัน
ได้วา่ การบริ หารจัดการบริ ษทั จะเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกิ จการและผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
(ค) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่ากลไกการบริ หารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรม
( ) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
(ก) คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของตน
ทีมีต่อผูถ้ ือหุน้ ซึ งเป็ นประชาชนทัวไปเป็ นอย่างดี และแสดงได้วา่ จะสามารถปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวได้
(ข) โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ
โดยอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17
2. บุคคลทีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและบุคคลทีดํารงตําแหน่ งผูจ้ ดั การ
หรื อตําแหน่ งเที ยบเท่าทีเรี ยกชืออย่างอืนต้องมิใช่บุคคลเดี ยวกัน
(ค) กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื อกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชือบุคคลในระบบข้อมูลรายชื อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์
ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว
มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
(ง) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูม้ ีอาํ นาจควบคุมมีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
( ) การเปิ ดเผยข้อมูล
(ก) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต่อสํานักงานไม่ครบถ้วน
ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความทีอาจทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิด


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 15/2563 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 8)
ลงวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 43/2560 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 3)
ลงวันที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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(ข) งบการเงินดังนีของผูข้ ออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชือถือ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ
1. กรณี มีงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจํางวดปี บัญชี ทีสิ นสุ ดในหรื อหลัง
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็ นงบการเงินหรื องบการเงินรวมประจํางวดปี บัญชีล่าสุ ดก่อนยืนคําขอ
ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจํางวดปี บัญชี 3 ปี ล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อน
ยืนคําขอ
2. กรณี อืนนอกจาก 1. ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจํางวดปี บัญชี ล่าสุ ด
และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยืนคําขอ
(ค) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าผูข้ ออนุ ญาตไม่มีระบบเพียงพอทีจะทําให้สามารถ
จัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดได้อย่างต่อเนื องและน่าเชือถือ
( ) คุณสมบัติอืน ๆ
(ก) ไม่มีส่วนเกียวข้องกับธุรกิ จทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ข) ไม่มีลกั ษณะตามข้อ
(ค) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึงอนุมตั ิการเสนอขายหุน้
ในครังนี และมตินนได้
ั มาแล้วไม่เกิน ปี จนถึงวันยืนคําขออนุญาต
ข้อ 13 โครงสร้างการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) สามารถสะท้อนอํานาจในการควบคุมและส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างชัดเจน
( ) ไม่มีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งของผูข้ ออนุญาตถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
เกิ นกว่าร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนัน เว้นแต่
แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปเพือประโยชน์
ทีดีทีสุดของผูข้ ออนุญาตแล้ว
ข้อ โครงสร้างการถือหุ น้ ระหว่างผูข้ ออนุญาตกับบริ ษทั อืนต้องไม่มีลกั ษณะเป็ น
การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันทีขัดหรื อแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้วา่ เป็ นกรณี
ตามข้อ 6
เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 5 และข้อ 6
( ) การพิจารณาสัดส่ วนการถือหุน้ ให้คาํ นวณตามจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด
ของนิ ติบุคคลทีถูกถือหุน้
( ) คําว่า “บริ ษทั อืน” ให้หมายความรวมถึงห้างหุน้ ส่วนจํากัดด้วย


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 53/2561 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 5)
ลงวันที 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ข้อ ผูข้ ออนุญาตและบริ ษทั อืนต้องไม่มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกันทีขัดหรื อแย้ง
ต่อหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) กรณีการถือหุน้ เกิ นกว่าร้อยละ
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อืน ในกรณี ทีบริ ษทั อืนเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในผูข้ ออนุ ญาตเกินกว่าร้อยละ
(ข) ในกรณี ทีผูข้ ออนุ ญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อืนเกินกว่าร้อยละ ต้อง
ไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อืนถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาต
(ค) ในกรณี ทีผูข้ ออนุ ญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าร้อยละ ในบริ ษทั อืน ตังแต่
บริ ษทั ขึนไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อืนเหล่านันถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน
( ) กรณีการถือหุน้ เกิ นกว่าร้อยละ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ
(ก) ผูข้ ออนุ ญาตต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั อืนเกินกว่าร้อยละ ในกรณี ที
บริ ษทั อืนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ
(ข) ในกรณี ทีผูข้ ออนุ ญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อืนเกินกว่าร้อยละ แต่ไม่เกินกว่า
ร้อยละ ต้องไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อืนถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกิ นกว่าร้อยละ
( ) กรณี การถือหุน้ ไม่เกินกว่าร้อยละ
(ก) ผูข้ ออนุญาตต้องไม่ถือหุ น้ ไขว้ในบริ ษทั อืนเกินกว่าร้อยละ ในกรณี ที
บริ ษทั อืนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละ
(ข) ในกรณีทีผูข้ ออนุ ญาตเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อืนไม่เกินกว่าร้อยละ ต้อง
ไม่ปรากฏว่าบริ ษทั อืนถือหุน้ ไขว้ในผูข้ ออนุญาตเกินกว่าร้อยละ
เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ ง
( ) การพิจารณาการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อของบริ ษทั อืน ให้นบั การถือหุน้
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี รวมเป็ นการถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อของ
บริ ษทั อืนตามแต่กรณี ดว้ ย
(ก) การถือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อืน แล้วแต่กรณี ทีมีการถือหุน้
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอืนทุกทอดตลอดสายเท่าทีการถือหุ ้นในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ 25
ของนิติบุคคลอืนนัน
(ข) ผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตหรื อผูถ้ ือหุ น้ ของบุคคลตาม (ก) ที เป็ นสายของ
ผูข้ ออนุญาต ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุน้ ในผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบุคคลตาม (ก) นัน
(ค) ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อืนหรื อผูถ้ ือหุ ้นของบุคคลตาม (ก) ทีเป็ นสายของบริ ษทั อืน
ซึ งเป็ นบุคคลธรรมดาและถือหุ ้นในบริ ษทั อืนหรื อบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 25 ของบริ ษทั อืน
หรื อบุคคลตาม (ก) นัน
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(ง) การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของผูถ้ ือหุ น้ ตาม (ข)
หรื อ (ค)
( ) ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจประกาศกําหนดการนับรวมการถือหุน้ ของบุคคลทีมีลกั ษณะ
เป็ นการถือหุ น้ ไขว้โดยทางอ้อมซึ งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุน้
ข้อ ผูข้ ออนุ ญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุน้ ไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
กับบริ ษทั อืนโดยไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้บงั คับตามข้อ 15 ได้ หากเป็ นไปตามเงือนไขอย่างใดอย่างหนึ ง
ดังต่อไปนี
( ) มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายอืนทีไม่เป็ นบุคคลทีมีสายสัมพันธ์ ถือหุ น้ ในผูข้ ออนุญาตหรื อ
บริ ษทั อืน แล้วแต่กรณี รวมกันในสัดส่วนทีมากกว่าการถือหุน้ ตามข้อ ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อืน
แล้วแต่กรณี ซึ งสามารถถ่วงดุลการใช้อาํ นาจควบคุมในผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั อืน แล้วแต่กรณี ได้
( ) การถือหุน้ ไขว้มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร และไม่ก่อให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุ น้
เพือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ ง คําว่า “บุคคลทีมีสายสัมพันธ์”
ให้หมายความถึงบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม
ข้อ โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของผูข้ ออนุญาต ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย ใน ของจํานวนกรรมการทังหมดของผูข้ ออนุญาต
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า คน
( ) กรรมการอิสระแต่ละคนของผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของ
ผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีปรึ กษาทีได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่ วนราชการซึงเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต
(ค) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
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รายอืน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวาง
การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คําประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี สิ น รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญา
มีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตังแต่ร้อยละ ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของผูข้ ออนุญาต หรื อ
ตังแต่ ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี
ทีเกิดขึนในระหว่าง ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริ การเป็ นที
ปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า ล้านบาทต่อปี จากผูข้ ออนุญาต
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต และไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของ
ผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการ
ของผูข้ ออนุ ญาตหรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้
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ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน ซึงประกอบกิ จการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ทีมีนยั กับกิจการของผูข้ ออนุ ญาตหรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับ
การดําเนิ นงานของผูข้ ออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง
(ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการ
ของผูข้ ออนุญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ทีบุคคลทีผูข้ ออนุ ญาตแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคล
ทีมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกิ นมูลค่าทีกําหนดตามวรรคหนึ ง
(ง) หรื อ (ฉ) ให้ผขู ้ ออนุ ญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อ
การให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมือผูข้ ออนุญาตได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั
ทีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา / แล้วว่า การแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี ในหนังสือ
นัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พ ที ทําให้บุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตังให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุ ญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง
บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพือประโยชน์ตามวรรคหนึ ง (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุน้ ส่วน” หมายความว่า
บุคคลทีได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื อ
ในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี ) ในนามของนิติบุคคลนัน
( ) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย คน ซึ งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ได้รับแต่งตังจากคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
(ข) เป็ นกรรมการอิสระทีเป็ นไปตาม (2) และต้อง
. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการดําเนิ นกิ จการของผูข้ ออนุ ญาต บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต และ
. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
เฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
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(ค) มีหน้าทีในลักษณะเดียวกับทีกําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที จะสามารถทําหน้าที ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย คนทีมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
( ) ในกรณี ทีคณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ หรื อบุคคลอืนปฏิบตั ิการแทน
คณะกรรมการในเรื องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้าที
ของผูร้ ับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน
(5) ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิน ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(ก) สําเร็ จการศึกษาตังแต่ระดับปริ ญญาตรี ขึนไปหรื อเที ยบเท่า
(ข) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชี และการเงิ นของ
ผูข้ ออนุ ญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ในกรณี ใดกรณีหนึ งดังนี
. ผูข้ ออนุ ญาตแสดงได้วา่ บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานในสายงานบัญชี หรื อ
การเงินของผูข้ ออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ด
ในสายงานบัญชี และการเงินของผูข้ ออนุญาต
2. ผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่าผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชีตาม ( ) หรื อบุคลากรในสายงานบัญชีของผูข้ ออนุญาตมีความรู้
ความเข้าใจในระบบบัญชีของผูข้ ออนุญาต และบุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ของผูข้ ออนุญาต
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน รวมทังเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํา
งบการเงินของผูข้ ออนุญาต โดยสามารถจัดทํางบการเงินงวดล่าสุดของผูข้ ออนุญาตทียืนต่อสํานักงาน
พร้อมกับคําขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาการจัดทําและส่ งงบการเงินดังกล่าว
ทีใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียน
(ค) มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ ง ดังนี
. มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงินไม่นอ้ ยกว่า ปี ในช่วง ปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
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. มีประสบการณ์ในการทํางานไม่วา่ ในกิจการหรื อองค์กรใดซึ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผูข้ ออนุ ญาตเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อการดําเนิ นกิจการของผูข้ ออนุ ญาต ทังนี
ประสบการณ์การทํางานดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่า ปี ในช่วง ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ง) ผ่านการอบรมทีแสดงถึงการเตรี ยมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน
หรื อการพัฒนาความรู ้ต่อเนื องด้านบัญชี ตามทีสํานักงานกําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทังนี
ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตจัดหลักสูตรเพือรองรับการพัฒนาความรู ้ต่อเนืองด้านบัญชีขึนเอง ต้องแสดงให้เห็น
ได้ว่าเนือหาและจํานวนชัวโมงอบรมของหลักสู ตรได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ผูข้ ออนุ ญาตแล้วว่าเป็ นไปตามทีสํานักงานกําหนดไว้ดงั กล่าว
(6) ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(ก) เป็ นผูท้ าํ บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
(ข) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชีไม่นอ้ ยกว่า ปี ในช่ วง ปี
ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(ค) ผ่านการอบรมทีแสดงถึงการพัฒนาความรู ้ต่อเนืองด้านบัญชีตามทีสํานักงาน
กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทังนี ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตจัดหลักสูตรเพือรองรับ
การอบรมดังกล่าวขึนเอง ต้องแสดงให้เห็นได้วา่ เนื อหาและจํานวนชัวโมงอบรมของหลักสูตรได้ผา่ นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ ออนุญาตแล้วว่าเป็ นไปตามทีสํานักงานกําหนดไว้ดงั กล่าว

หลักเกณฑ์เกี ยวกับคุณสมบัติของผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน และของผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
ของผูข้ ออนุญาตตามวรรคหนึ ง ( ) และ ( ) ให้ใช้กบั คําขออนุ ญาตทียืนต่อสํานักงานตังแต่วนั ที
มกราคม พ.ศ.
เป็ นต้นไป
ข้อ 18 งบการเงินตามข้อ ( ) (ข) . หรื อ . แล้วแต่กรณี ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อืน
ทีออกตามความในมาตรา



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 39/2560 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 2)
ลงวันที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 39/2560 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 2)
ลงวันที 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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( ) ผ่านการตรวจสอบ หรื อสอบทาน (กรณี งบการเงินรายไตรมาส) จากผูส้ อบบัญชี
ทีอยู่ในบัญชี ทีสํานักงานให้ความเห็นชอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ปฏิบตั ิหน้าทีครบถ้วนตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี
( ) รายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีตาม ( ) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี
(ก) การจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีต้องใช้ในการจัดทํางบการเงินนัน
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี
โดยการกระทําหรื อไม่กระทําของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์ หรื อของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ทีออกหลักทรัพย์
ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อย ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทําข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิ ดเผยอืนให้แก่ผขู ้ ออนุญาตเพือให้ผขู้ ออนุญาตสามารถ
จัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทีกําหนดในวรรคหนึ ง ( )
ข้อ 19 ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี เว้นแต่เป็ นไปตาม
เงือนไขทีกําหนดในข้อ 0
( ) ภายในระยะเวลา ปี ก่อนวันยืนคําขออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื องทีมีนยั สําคัญ
(ข) เคยถูกสํานักงานปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ เนื องจากมีเหตุ
ทีมีนัยสําคัญอันควรสงสัยเกี ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมีการเอือ
ประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ งซึ งจะทําให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอืนหรื อได้ประโยชน์
มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอืนโดยไม่สมควร
. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ได้โดยทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงได้ตามปกติ หรื อโดยทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ทีพึงได้รับ
(ค) เคยถูกสํานักงานปฏิ เสธคําขออนุญาตหรื อสังเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ เนืองจากมีเหตุทีทําให้สงสัยเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรื อ
ต่อสํานักงานทีไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อทําให้ผลู ้ งทุน



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 43/2560 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 3)
ลงวันที 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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สําคัญผิด ซึ งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพราง หรื อสร้างข้อมูลทีอาจไม่มีอยูจ่ ริ งในรายการหรื อ
การดําเนิ นการทีมีนยั สําคัญ
(ง) เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่โดยไม่มีการชีแจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสํานักงาน หรื อโดยมีการชี แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลทีจะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) นัน
( ) ภายในระยะเวลา ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ผูข้ ออนุญาตเคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษในความผิดเกี ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื องจาก
การดําเนิ นการทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง
ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
( ) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีในความผิดเกียวกับทรั พย์โดยหน่วยงาน
ทีเกี ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดําเนิ นการทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตอันเป็ นเหตุ
ทีทําให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
( ) เป็ นบุคคลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพือให้บุคคลทีมีลกั ษณะ
ตาม ( ) ( ) หรื อ ( ) หลีกเลียงมิให้สํานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม ( ) ( ) หรื อ ( ) กับบุคคลทีมี
ลักษณะดังกล่าวนัน
ข้อ 0 มิให้นาํ ความในข้อ 19( ) และ ( ) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาต
ซึ งได้แก้ไขเปลียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดําเนินงานที ทําให้
ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะตามข้อ 19( ) หรื อ ( ) แล้ว
ข้อ ให้บริ ษทั มหาชนจํากัดทีประสงค์จะเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครังแรก ดําเนิ นการดังต่อไปนี
( ) ยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุ ญาต
ทังนี ตามแบบและวิธีการทีสํานักงานประกาศกําหนด
( ) จัดให้มีทีปรึ กษาทางการเงิน ทีอยู่ในบัญชี ทีสํานักงานให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทําคําขออนุญาต
( ) ชําระค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตต่อสํานักงานเมือแบบคําขออนุ ญาต พร้อมทัง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน ทังนี ตามอัตรา
ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนด
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่และการขออนุมตั ิโครงการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
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ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามหมวดนี ให้ผขู ้ ออนุญาต
ยืนคําขอผ่อนผัน พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผ่อนผันต่อสํานักงานก่อนที สํานักงานจะ
เริ มพิจารณาคําขออนุญาตตามวรรคหนึ ง ทังนี ตามขันตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสําหรับประชาชน
โดยสํานักงานจะพิจารณาคําขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา
การอนุญาตตามวรรคหนึ ง
ในกรณี ทีสํานักงานมีความจําเป็ นต้องไปเยียมชมกิจการ หรื อสถานทีอืนใด
ของผูข้ ออนุญาตหรื อบริ ษทั ย่อยซึ งตังอยูน่ อกเขตกรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล ผูข้ ออนุญาตต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าทีพักและค่าพาหนะเดินทางทีเกิดขึนจากการเยียมชมกิ จการ
ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานกําหนด
ข้อ เมือสํานักงานได้รับคําขออนุญาต พร้อมทังเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ให้สาํ นักงานดําเนิ นการดังต่อไปนี
( ) สอบทานข้อเท็จจริ งตามขันตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสําหรับประชาชนและ
แจ้งประเด็นข้อสังเกตทีได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพือให้บริ ษทั ชีแจงข้อสังเกตนันภายในระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน วันนับแต่
วันทีสํานักงานได้รับคําขออนุญาต พร้อมทังเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคูม่ ือสําหรับประชาชน
( ) แจ้งผลการพิจารณาคําขออนุญาตภายใน วันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับ
คําชีแจงตามข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ส่ วนที 2
หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
โดยบริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ น้ ใน
บริ ษทั อืน (holding company)
ข้อ 23 ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตตามข้อ เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุ รกิ จ
โดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อืน (holding company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญเป็ นของตนเอง
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้วย
( ) มีการประกอบธุรกิ จหลัก ไม่วา่ จะมีธุรกิจเดียวหรื อหลายธุ รกิ จผ่านบริ ษทั ทีประกอบ
ธุรกิจหลักทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ไม่ว่าบริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั
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( ) ขนาดของบริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จหลักตามข้อ ทุกบริ ษทั รวมกัน เมือเปรี ยบเทียบ
กับขนาดของผูข้ ออนุญาตมีสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ทังนี เฉพาะขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( )
หรื อของบริ ษทั ตามข้อ ( ) มีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของขนาดของผูข้ ออนุญาต
( ) การดําเนินงานของผูข้ ออนุญาตไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการ
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอืนใดทีแสดงให้เห็นว่าการดําเนิ นงานของ
ผูข้ ออนุญาตมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผลู้ งทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ
การประกอบธุ รกิ จบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่มีการลงทุนในบริ ษทั อืนซึ งไม่เป็ นบริ ษทั ทีประกอบ
ธุรกิจหลักตามข้อ โดยขนาดของบริ ษทั อืนดังกล่าวทุกบริ ษทั รวมกันมีสดั ส่ วนไม่เกินร้อยละ ของ
ขนาดของผูข้ ออนุ ญาต
(4) มีกลไกการกํากับดูแลทีทําให้ผขู ้ ออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ได้ เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึ งของผูข้ ออนุญาต
รวมทังมีมาตรการในการติ ดตามการบริ หารงานของบริ ษทั ดังกล่าวเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของผูข้ ออนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 26
( ) บริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( ) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ผูข้ ออนุ ญาตตามหลักเกณฑ์ในข้อ โดยอนุ โลม ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื องโครงสร้างคณะกรรมการและ
การจัดการตามข้อ ( ) (ข) และงบการเงินตามข้อ วรรคหนึ ง
( ) ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( ) เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ด้วย
(ก) กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อย คนต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
(ข) แสดงได้วา่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศทีบริ ษทั ดังกล่าวจัดตังขึน
มีหลักเกณฑ์เกียวกับการบริ หารกิ จการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ในเรื องทีสําคัญเทียบเคียงได้
กับกฎหมายทีกํากับดูแลบริ ษทั มหาชนจํากัดของประเทศไทย หรื อแสดงได้ว่ามีกลไกที จะทําให้
การบริ หารกิ จการของบริ ษทั และการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ ในเรื องทีสําคัญดังกล่าวเทียบเท่ากับกฎหมาย
ทีกํากับดูแลบริ ษทั มหาชนจํากัดของประเทศไทย
( ) ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตมีบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( )
เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศ หากผูข้ ออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ ของ
จํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทังหมดของผูข้ ออนุญาต หรื อผูข้ ออนุญาตมีบุคคลต่างด้าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่
ในจํานวนใด ๆ เป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการผูข้ ออนุญาตอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากต้องเป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ใน ( ) แล้ว ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนี ด้วย
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(ก) ผูข้ ออนุ ญาตต้องมีกรรมการอย่างน้อย คนเป็ นบุคคลสัญชาติไทยซึ งมีถินทีอยู่
ในประเทศไทยด้วย โดยอย่างน้อย คนในจํานวนดังกล่าวต้องเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้อ ( )
(ข) ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าหน่วยงานกํากับดูแลตลาดทุนของประเทศ
ทีบริ ษทั ดังกล่าวจัดตังขึน หรื อมีการประกอบธุรกิ จทีมีนยั สําคัญ จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
สํานักงานในการตรวจสอบหรื อให้ขอ้ มูลเกียวกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว
(ค) แสดงได้วา่ ผูข้ ออนุ ญาตได้จดั ให้มีสัญญาทีผูกพันทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วม
จัดทําคําขออนุ ญาตให้ทาํ หน้าทีตามทีกําหนดในวรรคสอง เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน ปี นับจากวันที
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวนมีผลใช้บงั คับ โดยสัญญาดังกล่าว
ต้องไม่มีขอ้ กําหนดเกี ยวกับการเลิกสัญญาในลักษณะที อาจส่งผลให้ผขู ้ ออนุญาตหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน
ใช้เป็ นเหตุในการหลีกเลียงการปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว
สัญญาตามวรรคหนึ งต้องมีขอ้ กําหนดให้ทีปรึ กษาทางการเงินชีแจงข้อมูล
เมือเกิดเหตุการณ์ตามทีกําหนดในข้อ ( ) ( ) และ ( ) แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดําเนิ นงาน และติ ดตามดูแลและให้คาํ แนะนําแก่ผขู ้ ออนุญาตในการปฏิ บตั ิ หน้าทีภายหลังการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิงหน้าทีดังต่อไปนี
. การจัดทําและส่ งแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และสารสนเทศอืน
ทีสําคัญของผูข้ ออนุญาต
. การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในมาตรา และมาตรา
. การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการทํารายการทีเกียวโยงกัน
และหลักเกณฑ์เกี ยวกับการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน
ตลอดจนร่ วมจัดทํารายงานและเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ งและวรรคสอง
ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน โดยอาจกําหนดเงือนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
(ง) มูลค่าของหุน้ ทีขออนุญาตเสนอขายยังอยู่ในวงเงินทีธนาคารแห่ งประเทศไทย
กําหนดสําหรับการควบคุมการทําธุรกรรมในตลาดทุนทีเกียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ
ความในวรรคหนึ ง ( ) (ข) และ ( ) มิให้นาํ มาใช้บงั คับในกรณี ทีขนาดของบริ ษทั ย่อย
ตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( ) ทีเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศมีสัดส่ วนทีไม่มีนยั สําคัญเมือเทียบกับ
ขนาดของผูข้ ออนุ ญาต
การพิจารณาขนาดของผูข้ ออนุญาตและขนาดของบริ ษทั ตามวรรคหนึ ง ( ) และ ( )
และวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด
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ข้อ บริ ษทั ทีจะถือว่าเป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จหลักตามข้อ วรรคหนึง ( )
ของผูข้ ออนุ ญาตซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุรกิ จโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อืน (holding
company) ตามข้อ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูข้ ออนุญาต
( ) เป็ นบริ ษทั ทีผูข้ ออนุญาตไม่สามารถถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่วน
ทีจะเป็ นบริ ษทั ย่อยตาม ( ) เนื องจากมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายอืน หรื อมีเงือนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ
โดยผูข้ ออนุญาตถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
และผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่ามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้
ในบริ ษทั นัน
( ) เป็ นบริ ษทั ร่ วม ทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(ก) เป็ นบริ ษทั ทีผูข้ ออนุ ญาตถือหุน้ เกิ นกว่าร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) เป็ นบริ ษทั ทีผูข้ ออนุ ญาตถือหุน้ ตังแต่ร้อยละ แต่ไม่เกินร้อยละ ของ
จํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และผูข้ ออนุญาตแสดงได้ว่าผูข้ ออนุ ญาตสามารถ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องทีมีนยั สําคัญของบริ ษทั นันได้ไม่แตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้
ในสัดส่ วนเกิ นกว่าร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
(ค) เป็ นบริ ษทั ทีผูข้ ออนุ ญาตแสดงได้วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าว
เกินกว่าร้อยละ ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ซึ งได้รับอนุญาตในครังนี
ข้อ 25 ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริ ษทั ตามข้อ 24(1) (2)
หรื อ ( ) เป็ นจํานวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรื อเหตุผลทางการค้าทีสอดคล้องกับรู ปแบบธุ รกิ จ
ของผูข้ ออนุญาต และผูข้ ออนุญาตมีก ารกํากับดู แลการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ดังกล่า วเป็ นกลุ่ม ๆ
ผ่านการถือหุน้ อย่างมีนยั ของบริ ษทั ทีเป็ นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม ให้นาํ หลักเกณฑ์ทีใช้บงั คับกับ
บริ ษทั ทีประกอบธุรกิจหลักมาใช้บงั คับกับบริ ษทั ดังต่อไปนีเท่านัน เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 23(6) (ข)
ให้นาํ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั ตามข้อ 24(1) และ (2) ทีเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศทุกบริ ษทั
(1) บริ ษทั ทีเป็ นศูนย์กลาง
(2) บริ ษทั ย่อยภายในกลุ่มของบริ ษทั ทีเป็ นศูนย์กลางซึ งขนาดของบริ ษทั ดังกล่าว
มีนยั สําคัญเมือเทียบกับขนาดของผูข้ ออนุญาต
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บริ ษทั ทีเป็ นศูนย์กลางตามวรรคหนึ ง หมายถึง บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ซึ งผูข้ ออนุญาต
มีกลไกการกํากับดูแลทีมีผลให้บริ ษทั ทีเป็ นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริ หารงานและจัดการ
เรื องสําคัญของบริ ษทั ทีประกอบธุ รกิ จหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกลไกดังกล่าว
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผูข้ ออนุ ญาต และเป็ นไปตามกรอบการกํากับดูแล
ทีคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตอนุมตั ิไว้ โดยผูข้ ออนุ ญาตมีมาตรการในการพิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี
ข้อ 26 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีกลไกการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี
(1) มีการส่ งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยนัน และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกําหนดทีทําให้การส่ งบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาต
(2) มีการกําหนดขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทีได้รับแต่งตังตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ งรวมถึง
(ก) การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลพินิจทีชัดเจน และทีมีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ในเรื องสําคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินทีมีนยั สําคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที และความรับผิดชอบตามที กฎหมายกําหนด
(3) มีกลไกการกํากับดูแลทีมีผลให้การทํารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคล
ทีเกี ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน หรื อการทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับ
มติจากทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูข้ ออนุญาตก่อนการทํารายการดังกล่าว
ทังนี ให้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทํานองเดียวกับการทํารายการในลักษณะ
และขนาดเดียวกันกับทีผูข้ ออนุญาตต้องได้รับมติจากทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ของผูข้ ออนุ ญาต
ให้นาํ หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ ง ( ) และ (2) มาบังคับใช้กบั บริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จหลัก
ตามข้อ 24(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม
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หมวด 2
การเสนอขายหุน้ เพิมทุนโดยบริ ษทั จดทะเบียน
ส่ วนที 1
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในกรณี ปกติ
ข้อ 2 ผูข้ ออนุญาตซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ตามส่ วนนี ต่อเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) มีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดดังนี เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน
(ก) หลักเกณฑ์ในข้อ ( ) ( ) ( ) (ก) และข้อ ( ) (ก)
(ข) หลักเกณฑ์ในข้อ ( ) ยกเว้นหลักเกณฑ์เกียวกับคุณสมบัติของผูท้ ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และของผูท้ ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีตามข้อ วรรคหนึง ( ) และ ( )
( ) ไม่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการในเรื องใดเรื องหนึ งดังนี
(ก) ค้างการนําส่งงบการเงินหรื อรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี
(ข) ค้างส่งรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําและจัดส่ งต่อสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา หรื อมาตรา ประกอบมาตรา แล้วแต่กรณี
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําตามมาตรา
หรื อมาตรา หรื อมาตรา ประกอบมาตรา หรื อมาตรา ตามทีสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคําสังของสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
( ) ไม่อยูร่ ะหว่างดําเนินการตามคําสังของสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ในเรื องทีเกียวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรม หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไป เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
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( ) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ งอนุมตั ิการเสนอขายหุ น้
ในครังนี และมตินนได้
ั มาแล้วไม่เกิ น ปี จนถึงวันยืนคําขออนุ ญาต ทังนี ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เพือขอมติดงั กล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าว
มีขอ้ มูลตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเพือขออนุ มตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
( ) ในกรณี ทีประสงค์จะเสนอขายให้เฉพาะบุคคลทีกําหนด (placement) และเป็ น
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคาตํากว่าร้อยละ ของราคาตลาด ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ด้วย เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเนื องจากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(ก) ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือขอมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั เสนอขายหุน้
ทีออกใหม่ในราคาตําดังกล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(ข) หนังสื อนัดประชุมตาม (ก) ต้องมีขอ้ มูลตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนเพือขออนุ มตั ิ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในส่วนทีใช้บงั คับกับการขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ น้ ต่อ
บุคคลในวงจํากัดในราคาตํากว่าราคาตลาด โดยอนุโลม
(ค) จัดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปพร้อมหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีการแสดง
รายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระอย่างน้อย ราย ทีผูถ้ ือหุน้ ซึ งไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสี ยงด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ แทนผูถ้ ือหุน้ ได้ และในกรณี ทีกรรมการอิสระ
ดังกล่าวเป็ นบุคคลทีอาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทีขออนุมตั ิ ให้แสดงส่ วนได้เสี ยพิเศษของกรรมการ
อิสระดังกล่าวด้วย
(ง) ได้รับมติจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคา
ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง และไม่มีผถู ้ ือหุน้ จํานวนรวมกันตังแต่ร้อยละ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้
ทีมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ น้ ในราคาดังกล่าว
วิธีการคํานวณราคาเสนอขายและการกําหนดราคาตลาดตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด
ข้อ ในกรณี ผขู ้ ออนุญาตซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนทีประสงค์จะเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ตามส่ วนนี เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุรกิ จโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อืน (holding company) และไม่มี
การประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญเป็ นของตนเอง ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนีด้วย
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( ) มีการประกอบธุรกิ จหลักผ่านบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อผ่านบริ ษทั ตามข้อ ( )
(2) มีกลไกการกํากับดูแลบริ ษทั ตามข้อ 24(1) และ (2) ให้เป็ นไปตามข้อ 26
( ) การดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนไม่เป็ นการลงทุนในบริ ษทั อืนในลักษณะเป็ น
การประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงิ นลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้เห็นว่า
การดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน การบริ หารงานของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตลอดจนการเปิ ดเผยนโยบาย
การดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียนต่อสาธารณชน มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผลู ้ งทุนได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน เว้นแต่เป็ นการลงทุนใน
บริ ษทั อืนซึงไม่เป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุ รกิ จหลักตามข้อ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ หรื อเป็ น
การลงทุนในบริ ษทั อืนทีไม่เป็ นไปตามข้อ ก่อนวันที กันยายน พ.ศ.
และตังแต่วนั ดังกล่าว
บริ ษทั จดทะเบียนไม่มีการลงทุนเพิมในบริ ษทั อืนอีก
( ) ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( ) จัดตังขึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี เว้นแต่ในกรณี ทีขนาดของบริ ษทั ดังกล่าวมีสัดส่ วน
ทีไม่มีนยั สําคัญเมือเทียบกับขนาดของบริ ษทั ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ใน (ข) และ (ค)
(ก) กรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อย คนต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
(ข) แสดงได้ว่าบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ( ) (ข)
(ค) ในกรณี ทีบริ ษทั จดทะเบียนมีลกั ษณะตามข้อ ( ) ต้องแสดงได้ว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ( ) (ก) และ (ง) ด้วย

ให้นาํ ความในข้อ 25 มาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุ ญาตตามวรรคหนึ ง โดยอนุโลม
ข้อ การลงทุนในบริ ษทั อืนซึ งไม่เป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จหลักตามข้อ 24
ซึ งได้รับยกเว้นตามข้อ (3) ต้องเป็ นการลงทุนทีเมือคํานวณขนาดของบริ ษทั อืนดังกล่าวทุกบริ ษทั
รวมกันแล้วมีสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 25 ของขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน ทังนี การพิจารณาสัดส่ วน
การลงทุนดังกล่าวมิให้นบั รวมสัดส่ วนการลงทุนดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีบริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1) ประกอบธุรกิ จสถาบันการเงิน มิให้นบั รวม
การลงทุนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ทีออกโดยบริ ษทั อืนซึ งไม่เป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิ จหลัก
(portfolio investment)



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 52/2562 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 7)
ลงวันที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 53/2561 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 5)
ลงวันที 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 52/2562 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 7)
ลงวันที 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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(2) การลงทุนในบริ ษทั อืนทีบริ ษทั จดทะเบียนแสดงได้วา่ ประสงค์จะลงทุนในบริ ษทั
ดังกล่าวเป็ นเวลามากกว่า 1 ปี ทังนี เฉพาะกรณี ทีบริ ษทั อืนนันเป็ นบริ ษทั ทีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกับบริ ษทั ทีประกอบธุ รกิจหลักตามข้อ 24
(3) การลงทุนในบริ ษทั อืนเนืองจากการใช้สิทธิ ซือหลักทรัพย์ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(right offering)
(4) สัดส่ วนทีเพิมขึนซึงไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิมในบริ ษทั อืนของบริ ษทั จดทะเบียน
เช่น การเพิมขึนของมูลค่าตลาดของเงินลงทุน หรื อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที ประกอบ
ธุรกิจหลักตามข้อ 24
ข้อ 30 ให้นาํ ขันตอนและวิธีการยืนคําขออนุญาต และการพิจารณาคําขออนุญาต
ตามข้อ และข้อ ของส่วนที ของหมวด มาใช้บงั คับกับการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที ออกใหม่
ของบริ ษทั จดทะเบียนตามส่วนนี โดยอนุโลม
ส่ วนที 2
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่โดยบริ ษทั จดทะเบียนที ไม่มี
ประเด็นเกียวกับการกํากับดูแลกิ จการทีดี
ข้อ ผูข้ ออนุญาตซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ น้
ทีออกใหม่ตามส่ วนนี ต่อเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) สามารถแสดงได้ว่าไม่มีขอ้ เท็จจริ งในประเด็นเกียวกับการกํากับดูแลกิ จการทีดี
ทังนี ตามทีกําหนดในข้อ หรื อข้อ แล้วแต่กรณี
( ) จํานวนหุน้ ออกใหม่ทีขออนุญาตต้องมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของผูข้ ออนุญาตในวันยืนคําขออนุญาต
( ) เป็ นการเสนอขายทีเข้าลักษณะดังนี
(ก) การเสนอขายหุน้ ที ออกใหม่ในราคาไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ของราคาตลาด
ตามทีกําหนดในข้อ
(ข) มิใช่เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่เพือเป็ นสิ งตอบแทนในการเสนอซื อหุน้
ของบริ ษทั อืน (share swap)
( ) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ งอนุมตั ิการเสนอขายหุ น้
ในครังนี และมตินนได้
ั มาแล้วไม่เกิ น ปี จนถึงวันยืนคําขออนุญาต ทังนี ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุน้
เพือขอมติดงั กล่าว บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวมี
ข้อมูลตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั จดทะเบียนเพือขออนุ มตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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( ) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชือกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชือบุคคลในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทีออกหลักทรัพย์
ในกรณี ทีเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ากรรมการของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว มีลกั ษณะขาดความ
น่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
( ) มีผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมทีไม่มีลกั ษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยอนุโลม
ข้อ

กรณี ทีถือว่ามีประเด็นเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี ได้แก่กรณี ใดกรณี หนึ ง

ดังต่อไปนี
(1) อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการในเรื องใดเรื องหนึ งดังนี
(ก) ค้างการนําส่ งงบการเงินหรื อรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี
(ข) ค้างส่งรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําและจัดส่งต่อสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา หรื อมาตรา ประกอบมาตรา แล้วแต่กรณี
(ค) ปรับปรุ งแก้ไขงบการเงิน หรื อรายงานทีมีหน้าทีต้องจัดทําตามมาตรา
หรื อมาตรา หรื อมาตรา ประกอบมาตรา หรื อมาตรา ตามทีสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี แจ้งให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไข
(ง) ปฏิบตั ิตามคําสังของสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 58 หรื อ
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี
( ) อยูร่ ะหว่างดําเนินการตามคําสังของสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ในเรื องที
เกียวข้องกับการไม่รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
( ) มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี ในช่วง ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหุน้
ทีออกใหม่
(ก) มีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
เรื องทีมีนยั สําคัญ
(ข) มีประวัติถูกสํานักงานสังระงับการเสนอขายหรื อสังยกเลิกการอนุญาต
ให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในส่ วนทียังมิได้มีการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
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( ) มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี ในช่ วง ปี ก่อนวันยืนคําขออนุ ญาต
(ก) มีประวัติถูกสํานักงานสังให้แก้ไขงบการเงิน
(ข) เป็ นบริ ษทั ทีเป็ นเหตุให้สาํ นักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์ออกข่าวเตื อนผูล้ งทุน
หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวเกียวกับการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อการใช้สิทธิ
ออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาเกี ยวกับการดําเนินการใด ๆ ของบริ ษทั
(ค) ถูกสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาํ สังหรื อมีหนังสื อกําชับหรื อตักเตือน
บริ ษทั เกี ยวกับการไม่รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ การปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่ อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุ นทัวไป
( ) เป็ นบริ ษทั ทีอยูร่ ะหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ขึนเครื องหมาย NP (Notice Pending)
หรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาํ สังห้ามซื อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั เป็ นการชัวคราวโดยขึน
เครื องหมาย SP (Trading Suspension)
( ) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมทีมีลกั ษณะดังนี
(ก) กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารถูกสํานักงานหรื อตลาดหลักทรัพย์มีคาํ สังหรื อ
มีหนังสื อกําชับหรื อตักเตื อนเกี ยวกับการไม่ปฏิบตั ิ ตามหน้าทีของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต หรื อการไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ หรื อมติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในช่วง ปี ก่อนวันยืน
คําขออนุญาต
(ข) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมอยู่ระหว่างถูกสํานักงานสังให้ชีแจง
เนืองจากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลนันอาจมีส่วนเกียวข้องกับการกระทําความผิด การกระทําทีต้องห้าม หรื อ
การกระทําทีเป็ นเหตุให้มีลกั ษณะต้องห้าม ทังนี เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี และกรณี ดงั กล่าวยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสํานักงาน
. การกระทําการโดยไม่สุจริ ต หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
. การเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อข้อความอันเป็ นเท็จทีอาจทําให้
สําคัญผิด หรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญซึ งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรื อผูท้ ีเกียวข้อง
. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมหรื อการเอาเปรี ยบผูล้ งทุนในการซื อขาย
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้า หรื อมีหรื อเคยมีส่วนร่ วมหรื อสนับสนุนการกระทําดังกล่าว
(ค) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมอยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ
โดยหน่ วยงานทางการซึ งเป็ นผูก้ าํ กับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของบริ ษทั หรื อ อยูร่ ะหว่าง
ถูกดําเนินคดีอนั เนืองจากกรณีทีหน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ ในมูลเหตุเนื องจากการดําเนินงาน
ทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต เกียวกับทรัพย์สินอันเป็ นเหตุทีทําให้เกิ ดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
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( ) รายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินประจํางวดปี บัญชีล่าสุดและ
งบการเงินรายไตรมาสสุ ดท้ายก่อนยืนคําขออนุ ญาตของบริ ษทั มีความหมายในลักษณะดังนี
(ก) การจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีต้องใช้ในการจัดทํางบการเงินนันไม่ว่าด้วยเหตุใด
(ข) ผูส้ อบบัญชีถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบหรื อสอบทาน
(ค) ผูส้ อบบัญชี มีเงือนไขหรื อมีวรรคอธิบายเพิมเติมหรื อมีวรรคเน้นในหน้า
รายงานของผูส้ อบบัญชี เกียวกับความถูกต้องเชือถือได้ของรายการในงบการเงิน หรื อความไม่แน่นอน
และผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากรายการทียังไม่ได้แสดงหรื อเปิ ดเผยในงบการเงิน
ข้อ ในกรณี ผูข้ ออนุ ญาตซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนทีประสงค์จะเสนอขายหุ น้
ทีออกใหม่ต ามส่ วนนี เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุรกิ จโดยการถื อหุน้ ในบริ ษทั อืน (holding
company) และไม่มีการประกอบธุรกิ จอย่างมีนัยสําคัญเป็ นของตนเอง หากบริ ษทั ย่อยตามข้อ (1) หรื อ
บริ ษทั ตามข้อ (2) จัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ นอกจากบริ ษทั จดทะเบี ยนดังกล่าว ต้องมีลกั ษณะ
ตามทีกําหนดในข้อ 3 แล้ว จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้วย
( ) กรรมการของบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อบริ ษทั ตามข้อ ( ) อย่างน้อย คน
ต้องมีถินทีอยู่ในประเทศไทย
( ) ในกรณี ทีบริ ษทั จดทะเบียนมีลกั ษณะตามข้อ ( ) ต้องแสดงได้วา่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ ( ) (ก) และ (ง) เว้นแต่ในกรณี ทีขนาดของบริ ษทั ย่อยตามข้อ ( ) หรื อ
บริ ษทั ตามข้อ ( ) มีสดั ส่ วนทีไม่มีนยั สําคัญเมือเทียบกับขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน

ให้นาํ ความในข้อ 25 วรรคหนึ งมาใช้บงั คับกับผูข้ ออนุญาตตามวรรคหนึ ง
โดยอนุโลม
ข้อ ราคาตลาดตามข้อ ( ) (ก) ให้คาํ นวณจาก ราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้
ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน วันทําการติดต่อกันก่อนวัน
กําหนดราคาเสนอขายหุน้ นัน โดยราคาทีนํามาถัวเฉลียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลียของการซื อขายหุ ้นนัน
ในแต่ละวัน และวันกําหนดราคาเสนอขายหุ น้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า วันทําการก่ อนวันแรกทีเสนอขาย
ต่อผูล้ งทุน
ข้อ ให้นาํ ขันตอนและวิธีการยืนคําขออนุ ญาตตามข้อ ( ) และ ( ) ของส่ วนที
ของหมวด มาใช้บงั คับกับการยืนคําขออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนทีไม่มี
ประเด็นเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยอนุโลม
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ให้สาํ นักงานแจ้งผลการพิจารณาคําขออนุ ญาตภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับ
เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน
หมวด 3
เงือนไขการอนุญาต
ข้อ
ทีกําหนดในหมวดนี

ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด และหมวด ของภาคนี ปฏิบตั ิตามเงือนไข

ข้อ ในกรณี ทีปรากฏต่อสํานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ว่า
ข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ทีสํานักงานนํามาพิจารณาเพืออนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่เปลียนแปลงไป
ซึ งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไปนันปรากฏต่อสํานักงานก่อนการอนุญาต สํานักงาน
อาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุ น้ นัน และหากผูไ้ ด้รับอนุ ญาตยังมิได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
สําหรับหุน้ ทีได้รับอนุญาตนัน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจดังต่อไปนี
(1) สังให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาตชีแจง
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหุน้ หรื อให้
ผูไ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหุ น้ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้อง และหาก
ผูไ้ ด้รับอนุญาต หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของผูไ้ ด้รับอนุญาต ไม่สามารถชีแจงหรื อดําเนิ นการ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด สํานักงานอาจสังเพิกถอนการอนุ ญาตตาม ( ) ได้
( ) สังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ในส่ วนทียังมิได้เสนอขาย
หรื อยังมิได้มีการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว
ในการสังการตามวรรคหนึ งให้สาํ นักงานคํานึ งถึงปัจจัยดังต่อไปนีประกอบการพิจารณา
( ) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไป
( ) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนทีจองซื อหุน้ นัน
ข้อ 3 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื อนไขดังต่อไปนี
(1) ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตทีจะนําหุ ้นของบริ ษทั เข้าซื อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต้องดําเนิ นการดังนี
(ก) ไม่กาํ หนดราคาหุน้ ในบางส่ วนทีเสนอขายต่อประชาชนทัวไปสูงกว่า
ราคาหุน้ ในส่ วนทีแบ่งสรรไว้เป็ นการเฉพาะเพือการเสนอขายต่อบุคคลทีกําหนด ไม่ว่าการเสนอขาย
ต่อบุคคลทีกําหนดดังกล่าวจะเกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
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หรื อตังแต่วนั ทียืนคําขออนุญาตจนถึงวันทีหุน้ ของบริ ษทั ได้เข้าซื อขายเป็ นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลทีกําหนดดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี
. การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามที
ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
. การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรู ปรัฐวิสาหกิ จทีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
. เป็ นกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) ในกรณี ทีเป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ นครังแรก
ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงกับบุคคลทีได้รับการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ของผูไ้ ด้รับอนุญาตในราคาตํากว่าราคาหุน้
ทีเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปในระหว่าง เดือนก่อนการยืนคําขออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ในครังนี
ในการนําหุน้ ของตนไปฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกับการฝากหลักทรัพย์ของบุคคล
ทีถูกสังห้ามขายหุน้ ของตนเองตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์เกี ยวกับการรับหุ น้ สามัญหรื อ
หุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจัดให้มีความเห็นของทีปรึ กษากฎหมายว่าข้อตกลงดังกล่าว
สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การได้หุน้ ในราคาตําดังกล่าวเป็ นผลจากการทําธุ รกรรม
ซึ งเกิ ดขึนก่อนการได้หุน้ นันไม่นอ้ ยกว่า เดือน
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเข้าข่ายดังต่อไปนี ต้องจัดให้มีคาํ เตือนในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และในหนังสื อชีชวน ที สามารถทําให้ผลู ้ งทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง
ทีเกียวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี ยงจากการลดลงของราคาหุน้ ดังกล่าวเมือเข้าซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
(ก) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีวตั ถุประสงค์จะนําหุน้ ทีเสนอขายเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนเพือซื อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นครังแรก และ
(ข) ผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการเสนอขายหุน้ ประเภทเดียวกันต่อบุคคลใดในราคา
ทีตํากว่าราคาทีเสนอขายในครังนี โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเสนอขาย
ในครังนีและหุน้ ทีเสนอขายในระหว่าง 6 เดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้
ทังหมดทีเสนอขายในครังนี
(3) นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน
มีผลใช้บงั คับ หากผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชีชวนเกียวกับหุน้ โดยวิธีการอืนนอกจาก
การแจกจ่ายหนังสื อชี ชวน การโฆษณาชีชวนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีครบถ้วนดังนี และหลักเกณฑ์
เกียวกับความเหมาะสมของข้อมูลทีเผยแพร่ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 31/2561 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 4)
ลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 30/2562 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 6)
ลงวันที 12 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันทีแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวนมีผลใช้บงั คับ
(ก) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทําให้สาํ คัญผิด
ในสาระสําคัญ
(ข) สาระสําคัญของข้อมูลทีแสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูล
ทีแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวนทีได้ยืนต่อสํานักงาน
ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ ง
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังของสํานักงานทีจะสังให้ดาํ เนิ นการอย่างใดอย่างหนึ ง
หรื อหลายอย่าง ดังนี
(ก) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน
(ข) แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(ค) ชีแจงเพือให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลทีครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด
(ง) กระทําการหรื อไม่กระทําการใดภายในระยะเวลาทีกําหนดเพือให้ผลู้ งทุน
ตัดสิ น ใจหรื อทบทวนการตัด สิ นใจ บนพืนฐานข้อมูล ทีครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่ อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด
(4) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดําเนินการขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที
สํานักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็ จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและ
ยังประสงค์จะเสนอขายหุน้ ต่อไป ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีหนังสื อถึงสํานักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันเพือขอขยายระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลา
และแจ้งข้อมูลเกียวกับลักษณะของผูไ้ ด้รับอนุ ญาตตามหมวด หรื อหมวด แล้วแต่กรณี ในส่วนทีมีการ
เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณีนี ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามที
เห็นควร แต่ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ทีสํานักงานแจ้งผลการอนุญาตครังแรก
(5) นับแต่วนั ทีสํานักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่จนถึงวันก่อนการ
จดทะเบี ยนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว สําหรับการเสนอขายหุน้ ทีได้รับอนุญาตในครังนัน ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องไม่ดาํ เนิ นการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือขอมติทีอาจมีผลกระทบต่อผูท้ ีจะลงทุนในหุน้ ทีออกใหม่
ทีได้รับอนุญาตดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเนืองจากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(6) ตลอดระยะเวลาทีผูไ้ ด้รับอนุญาตมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีออกตามความในมาตรา 56 ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
ทีให้ไว้ในคําขออนุญาต หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวน รวมทัง


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 53/2561 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ทีออกใหม่ (ฉบับที 5)
ลงวันที 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
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ดําเนิ นการให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวด้วย
เว้นแต่เป็ นกรณี ทีเข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
(ก) กรณี ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตได้รับมติจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิให้ปฏิบตั ิ
เป็ นอย่างอืนได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยง
โดยไม่มีเสี ยงคัดค้านตังแต่ร้อยละ 10 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงนัน
(ข) กรณี ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็ น
นัยสําคัญ ซึ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด
(7) ในกรณี ทีทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทําคําขออนุญาตประสงค์จะได้รับ
หรื อตรวจดูขอ้ มูลเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าทีของทีปรึ กษาทางการเงินในส่ วนทีเกียวข้องกับ
ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน และตามประกาศนี ผูไ้ ด้รับ
อนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลดังกล่าวแก่ทีปรึ กษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที
ทีปรึ กษาทางการเงินมีหน้าทีตามประกาศดังกล่าวด้วย
(8) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี ชวนมีผลใช้บงั คับ ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุ รกิ จโดยการ
ถือหุน้ ในบริ ษทั อืน (holding company) ซึงมีลกั ษณะตามข้อ 2 วรรคหนึง (7) ต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(ก) ดําเนิ นการเพือให้เป็ นไปตามสัญญาซึ งจัดทําขึนระหว่างผูไ้ ด้รับอนุญาต
กับทีปรึ กษาทางการเงินตามข้อ 2 วรรคหนึง (7) (ค)
(ข) ในกรณีทีทีปรึ กษาทางการเงินตาม (ก) ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องจัดให้มีทีปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ทีอยู่ในบัญชีทีสํานักงาน
ให้ความเห็นชอบ เพือปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ 2 วรรคหนึ ง (7) (ค) แทนทีปรึ กษาทางการเงินรายเดิ ม
โดยไม่ชกั ช้า
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ งไม่วา่ ทังหมดหรื อ
บางส่วน ในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดทีประกอบธุรกิ จโดยการถือหุ น้
ในบริ ษทั อืน (holding company) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องมีกลไกการกํากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยตามข้อ 24(1)
หรื อบริ ษทั ตามข้อ 24(2) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในวรรคหนึง (5) และ (6) โดยอนุ โลมด้วย

33
ภาค 3
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
โดยบริ ษทั ทีไม่มีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หมวด 1
การอนุญาต
ข้อ 3 การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมายถึง การเสนอขายทีมี
ลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี
(1) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ งมีจาํ นวนไม่เกิ น
50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ทีมีมูลค่ารวมกันทังสิ นไม่เกิ น 20 ล้านบาท ภายใน
รอบระยะเวลา 12 เดือน ทังนี การคํานวณมูลค่ารวมของหุ น้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นัน
เป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
(4) การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ทงหมดโดยนิ
ั
ติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะต่อผูถ้ ือหุน้
ของนิติบุคคลดังกล่าวตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าทีเสนอขายจากผูถ้ ือหุ น้
การนับจํานวนผูล้ งทุนตาม (1) หรื อการคํานวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุน้ ตาม (2)
ไม่นบั รวมส่ วนทีเสนอขายต่อผูล้ งทุนตาม (3) ทังนี ไม่วา่ การเสนอขายดังกล่าวจะกระทําในเวลา
เดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ ให้ผเู ้ ริ มจัดตังบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายเฉพาะ เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
ทังนี ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขภายหลังการอนุ ญาตตามหมวด 2 ของภาคนี ด้วย
ในกรณี เป็ นการเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดเนื องจากบริ ษทั ต้อง
เพิมทุนตามแผนฟื นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึงศาลเห็นชอบด้วยแผนนันแล้ว บริ ษทั
ดังกล่าวต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขภายหลังการอนุ ญาตตามข้อ 41(1) และ (2) และบริ ษทั ต้อง
เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีแผนฟื นฟูกิจการกําหนด
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หมวด 2
เงือนไขภายหลังการอนุญาต
ข้อ ให้ผูไ้ ด้รับอนุญาตตามหมวด ของภาคนี ปฏิบตั ิ ตามเงือนไขดังต่อไปนี
( ) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ ทีจะออกใหม่ต่อบุคคล
เป็ นการทัวไป และหากจะมีการให้ขอ้ มูลทีเกียวกับหุ ้นทีจะเสนอขายหรื อกําลังเสนอขาย ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องให้ขอ้ มูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าทีจําเป็ น เพือให้การเสนอขายหุ น้ ดังกล่าวอยู่ภายใน
ลักษณะทีกําหนดไว้ในข้อ ( ) ( ) ( ) หรื อ ( ) เท่านัน และผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องจัดให้มีขอ้ ความตาม
( ) ในเอกสารดังกล่าวด้วย
( ) ภายในระยะเวลา ปี นับแต่วนั ทีจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว ซึ งต้อง
ไม่มีหุน้ หรื อหุน้ รองรับทีสามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้วคงค้างอยู่
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องไม่ลงลายมือชือเพือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชีชวนทีผูถ้ ือหุน้ ของผูไ้ ด้รับอนุญาตยืนต่อสํานักงาน
เพือเสนอขายหุ น้ ดังกล่าวต่อประชาชน หรื อดําเนินการให้หุน้ นันเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ต่อประชาชนตามภาค
( ) ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายใน
ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุ มตั ิให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
( ) ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายเฉพาะซึ งเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจํากัดตามข้อ ( ) ( ) หรื อ ( ) ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบการเสนอขายทีมีขอ้ ความ
แสดงว่าหุน้ ทีเสนอขายมิใช่หุน้ ทีออกโดยบริ ษทั มหาชนจํากัด ผูล้ งทุนจึ งอาจได้รับสิ ทธิ และ
ความคุม้ ครองแตกต่างจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั มหาชนจํากัด
ภาค 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ ในกรณี ทีสํานักงานได้รับคําขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ที ออกใหม่ไว้แล้ว
ก่อนวันทีประกาศนี มีผลใช้บงั คับ ให้การขออนุญาตและการอนุ ญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
ประกาศนี ทังนี ในกรณี ทีผูย้ ืนคําขออนุญาตประสงค์ให้สาํ นักงานพิจารณาคําขออนุญาตตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในส่ วนที ของหมวด ของภาค 2 ของประกาศนี ให้ผยู ้ ืนคําขออนุญาตดังกล่าวแจ้งเป็ นหนังสื อ
ต่อสํานักงานภายใน วันนับแต่วนั ทีประกาศนี มีผลใช้บงั คับ
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ข้อ 4 ให้ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สจ. /
เรื อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพือการพิจารณา
การเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคาตํา ลงวันที ธันวาคม พ.ศ.
ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไป
จนกว่าจะได้มีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อ วรรคสอง
ข้อ 4 ให้บริ ษทั ทีได้รับอนุ ญาตตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 28/2551 เรื อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ไปแล้วก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ และมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขภายหลัง
การอนุ ญาต ยังคงอยู่ภายใต้เงือนไขภายหลังการอนุ ญาตตามประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที

กันยายน พ.ศ.

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

