
 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 3/2558 
เรื่อง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 

ซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
(ฉบับประมวล) 

________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 มาตรา 67 มาตรา 69 และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ และในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่กำหนด 
ตามประกาศนี้  
  คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย”  
“บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ที่เก่ียวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  
“ผู้มีอำนาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ “งบการเงินรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  
  “บริษัทต่างประเทศ”  หมายความว่า   บริษัททีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
  “บริษัทซีแอลเอ็มวี”  หมายความว่า   บริษัทต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี 
  “ประเทศกลุ่มซีแอลเอ็มวี” (CLMV)  หมายความว่า   ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 
  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยท์ี่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
  “ธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอ่ืน” (holding company)  หมายความว่า   บริษัทต่างประเทศ 
ที่ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน และไม่มีการประกอบธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย  
หรือบริการอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง  
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  “บริษัทไทย”  หมายความว่า   บริษัทมหาชนจำกัดท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ 
มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน”  หมายความว่า   กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง 
เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ 
รวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการ 
ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น  
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า   หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
  “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
  “รายการที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย 
กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  
  “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1  
  “บุคคลไทย”  หมายความว่า    
  (1)  บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
  (2)  นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นบุคคลที่มีสัญชาติต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  (3)  นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีบุคคลดังต่อไปนี้ถือหุ้นรวมกัน 
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 (ก)  บุคคลธรรมดาตาม (1) 
 (ข)  นิติบุคคลตาม (2) 
  (4)  นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยเริ่มจากการถือหุ้นของ (3) 
  (5)  นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
  “การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ”16  หมายความว่า   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ต่ำกว่าราคาตลาด  ทั้งนี้ ราคาเสนอขายและราคาตลาดเป็นไปตามประกาศ

 
16 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2565  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที ่17) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการคำนวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
  “ธุรกิจสถาบันการเงิน”  หมายความว่า   ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ไม่ว่าเป็น 
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  “ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่สามารถทำการสอบบัญชีได้ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งข้ึน  

ภาค 1 
บททั่วไป 

________________ 

หมวด 1 
ขอบเขตการใช้ประกาศ 
_________________ 

  ข้อ 3   ประกาศนี้เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  
ซ่ึงรองรับเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering)  
โดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพ่ือการจดทะเบียนหุ้น 
ที่เสนอขายต่อประชาชนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเพ่ือ 
การเพ่ิมทุนภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว  ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับ
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (ก)  บริษัทต่างประเทศที่ไม่ใช่กรณีตาม (ข) ให้อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการอนุญาตในภาค 2 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในภาค 4 
 (ข)  บริษัทซีแอลเอ็มวี ให้อยู่ภายใต้บังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์การอนุญาต 
ในภาค 3 และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในภาค 4 
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ให้อยู่ภายใต้บังคับ 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในภาค 4 

  ข้อ 411   ยกเลิก 

 

 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 2 
ภาษาท่ีใช้ในการยื่นข้อมูลหรือเอกสาร 

_________________ 

  ข้อ 5   การยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 
  (1)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  ภาษาไทย 
 (ข)  ภาษาอังกฤษ  
 (ค)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  (2)  ในกรณีท่ีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสาร 
ภาษาอ่ืนนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก)  ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้อง 
ตรงตามสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ 
 (ข)  ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรือเอกสาร 

ที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงและมิได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย 
  ข้อมูลหรือเอกสารทีย่ื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดทำเป็นภาษาใด 
ในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่ว่าจะมีการจัดทำด้วยภาษาอ่ืนด้วยหรือไม่  เว้นแต่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร 

หมวด 3  
อำนาจของสำนักงาน 

_________________ 

  ข้อ 61   ยกเลิก 

  ข้อ 7   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ได้  
 

 
1 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหลักทรพัย์มลีักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่า 
ความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็น
การหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้  
  (2)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย
โดยรวม  
  (4)  การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจ 
ทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือ  
เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน 

  ข้อ 8   ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหมต่่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามภาค 2 หรือภาค 3 ซ่ึงหากข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏ 
ต่อสำนักงานก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นนั้นอาจทำให้การพิจารณาของสำนักงานเปลี่ยนแปลงไป  
ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 
  (1)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต กรรมการ หรือผู้บริหาร ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้บริษัทต่างประเทศระงับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน 
จนกว่าจะได้ชี้แจงหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 
  (2)  สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตหยุดการเสนอขายหุ้นในส่วนที่ยังมิได้เสนอขายหรือ 
ยังไม่มีผู้จองซื้อ และให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้น 
ในส่วนที่ได้เสนอขายหรือมีผู้จองซื้อแล้ว 

  ข้อ 9   ในกรณีท่ีเข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับ 
กับการเสนอขายหุ้นตามภาค 2 หรือภาค 3 ได้  
  (1)  มีข้อเทจ็จริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน  
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว  
  (2)  ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอ่ืนที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
  (3)  ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอ่ืนที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีจะผ่อนผัน 
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  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนด 
เงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  ข้อ 9/17   ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามภาค 2 หรือภาค 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณา ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง 
ของสำนักงานที่จะสั่งให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (1)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แก้ไขข้อมูลในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
  (3)  ชี้แจงเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง   
และไม่ทำให้สำคัญผิด 
  (4)  กระทำการหรือไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุน 
ตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลทีค่รบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง 
และไม่ทำให้สำคัญผิด 

  ข้อ 10   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กำหนด 
เพ่ิมเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายหุ้นแสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และมเีหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูล 
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดำเนินการประการอ่ืนเพ่ือทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว 

  ข้อ 11   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ตามภาค 4 หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพ่ือให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอต่อ 
การตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้  
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 
  (1)  เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
  (2)  แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
  (3)  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระในการทำความเห็นเกี่ยวกับ 
ความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและ 
ร่างหนังสือชี้ชวน 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ต่อสำนักงานอีกต่อไป 

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

_________________ 

หมวด 1 
การยื่นคำขออนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 12   ให้บริษัทต่างประเทศทีป่ระสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต   
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  การยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ทีส่ำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาตด้วย 

  ข้อ 131   ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงาน 
ได้รับคำขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
สำหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม ่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่สำนักงานมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมชมกิจการหรือสถานที่อ่ืนใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าท่ีพักและ 
ค่ายานพาหนะเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากการเยี่ยมชมกิจการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามสมควร  
โดยสำนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในเรื่องดังกล่าวได้ 
  ความในวรรคสองมิให้นำมาใช้บังคับกับการเยี่ยมชมกิจการหรือสถานที่อ่ืนใดของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 

 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุน้เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 13/11   เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามข้ันตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพ่ือให้ 
ผู้ขออนุญาตชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้อง 
ดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐาน 
ที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน  
  ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงาน
ได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาต 
ยื่นคำขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม 
การพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดยสำนักงาน 
จะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักับการพิจารณาอนุญาตตามวรรคสอง 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 
_________________ 

  ข้อ 1417   ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ 
ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่มีลักษณะตามข้อ 15/1  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในข้อ 15/1(1) (ก) 
  (2)  ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้น 
ในครั้งนี้ และมติดังกล่าวได้มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีจนถึงวันยื่นคำขออนุญาต   
  (3)  เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 
        (ก)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและความร่วมมือ 
ของหน่วยงานต่างประเทศ ตามส่วนที่ 1 
        (ข)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง ตามส่วนที่ 2 
        (ค)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับฝ่ายบริหารจัดการ ตามส่วนที่ 3 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุน้เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
17 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที่ ทจ. 2/2566  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุน้เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 18) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
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        (ง)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ตามส่วนที่ 4 
        (จ)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ตามส่วนที่ 5 
        (ฉ)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอ่ืน (holding company) 
นอกจากหลักเกณฑ์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) แล้ว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพ่ิมเติมตามส่วนที่ 6 ด้วย 
        (ช)  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจากหลักเกณฑ์ตาม (ก) ถึง 
(ฉ) แล้ว ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามส่วนที่ 7 ด้วย 

ส่วนที่ 1 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย 

และความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ 
_________________ 

  ข้อ 1517   ผู้ขออนุญาตต้องมีความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ตลอดจน 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยแสดงต่อสำนักงานได้ว่า 
  (1)  การประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้ 
        (ก)  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง ไม่ว่าตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ เช่น การค้ามนุษย์ การผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติด หรือการฟอกเงิน เป็นต้น 
        (ข)  ไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ อันอาจเป็นเหตุให้ธุรกิจของผู้ขออนุญาตได้รับ 
ผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีนัยสำคัญ 
        ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การพิจารณากรณีท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง (ก) และผลกระทบอย่างร้ายแรง 
และมนีัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง (ข) ได้ 
  (2)  การเสนอขายหุ้นที่ขออนุญาตนั้นกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ 
ประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 

  ข้อ 15/12   ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กำหนดในข้อ 15/2 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต 

 
17 แก้ไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที่ ทจ. 2/2566  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุน้เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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 (ก)  เคยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ 
 (ข)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจาก 
มีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะดังนี้ 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซ่ึงจะทำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอ่ืนหรือได้ประโยชน์
มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยทำให้บริษัทเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ 
 (ค)  เคยถูกสำนักงานปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง  
หรือสร้างข้อมลูที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการดำเนินการที่มีนัยสำคัญ 
 (ง)  เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสำนักงาน หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง  
ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
โดยหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง  
หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพ่ือให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น 
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  ข้อ 15/22   มิใหน้ำความในข้อ 15/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตซึ่งได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุม 
การดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อ 15/1(1) หรือ (2) แล้ว 

  ข้อ 16   กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ขออนุญาต 
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับ 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัทไทย หรือผู้ขออนุญาตแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดให้มีกลไกท่ีจะ 
ทำให้การบริหารกิจการของผู้ขออนุญาตและการคุ้มครองผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับ 
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย 

  ข้อ 17   ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศดังต่อไปนี้  
จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว 
  (1)  ประเทศที่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งขึ้น 
  (2)  ประเทศที่ผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ 

ส่วนที่ 2 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง 

_________________ 

  ข้อ 18   ผู้ขออนุญาตต้องมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เป็นธรรม และเป็นไปตาม
หลักเกณฑใ์นข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 

  ข้อ 19   โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ขออนุญาต บริษัทย่อย และบริษัทร่วมต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  สามารถสะท้อนอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน 
  (2)  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผู้ขออนุญาตถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ 
บริษัทร่วมเกนิกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น  
เว้นแต่จะแสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2558  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 20   โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทอ่ืนต้องไม่มีลักษณะ 
เป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 21  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นกรณี 
ตามข้อ 22 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 21 และข้อ 22  
  (1)  การพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น ให้คำนวณตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น 
  (2)  คำว่า “บริษัทอ่ืน” ให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือกิจการอ่ืนใด 
ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันด้วย 

  ข้อ 21   ผู้ขออนุญาตและบริษัทอ่ืนต้องไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้ง 
ต่อหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืน ในกรณีท่ีบริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้น 
ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละห้าสิบ   
ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาต 
 (ค)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบในบริษัทอ่ืนตั้งแต่ 
สองบริษัทขึ้นไป ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนเหล่านั้นถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
  (2)  กรณีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ก)  ผู้ขออนญุาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละสิบ ในกรณีที่ 
บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า  
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบ ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบ 
  (3)  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
 (ก)  ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถอืหุ้นไขว้ในบรษิัทอ่ืนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีที่ 
บริษัทอ่ืนเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอ่ืนไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า   
ต้องไม่ปรากฏว่าบริษัทอ่ืนถือหุ้นไขว้ในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง 
  (1)  การพิจารณาการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอ่ืน ให้นับรวมการถือหุ้น 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลดังต่อไปนี้รวมเป็นการถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของ 
บริษัทอ่ืน ตามแต่กรณีด้วย 
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 (ก)  การถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือของบริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณี ที่มีการถือหุ้น 
โดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นทุกทอดตลอดสายเท่าท่ีการถือหุ้นในแต่ละทอดยังคงเกินกว่าร้อยละ 
ยี่สิบห้าของนิติบุคคลอ่ืนนั้น 
 (ข)  ผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของ 
ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละ 
ยี่สิบห้าของผู้ขออนุญาตหรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
 (ค)  ผู้ถือหุ้นของบริษัทอ่ืนหรือผู้ถือหุ้นของบุคคลตาม (ก) ที่เป็นสายของบริษัทอ่ืน  
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและถือหุ้นในบริษัทอ่ืนหรือบุคคลตาม (ก) เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของบริษัทอ่ืน 
หรือบุคคลตาม (ก) นั้น 
 (ง)  การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นตาม (ข)  
หรือ (ค) 
  (2)  ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดการนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่มีลักษณะ 
เป็นการถือหุ้นไขว้โดยทางอ้อมซึ่งมีผลต่อความชัดเจนในโครงสร้างการถือหุ้น 

  ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตอาจได้รับการผ่อนผันให้ถือหุ้นไขว้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
กับบริษัทอ่ืนโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 21 ได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอ่ืนที่ไม่เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณี รวมกันในสัดส่วนที่มากกว่าการถือหุ้นตามข้อ 21 ของผู้ขออนุญาตหรือ 
บริษัทอ่ืน แล้วแต่กรณี ซึ่งสามารถถ่วงดุลการใช้อำนาจควบคุมในผู้ขออนุญาตหรือบริษัทอ่ืน  
แล้วแต่กรณี ได้ 
  (2)  การถือหุ้นไขว้มีเหตุจำเป็นและสมควร และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้น 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คำว่า “บุคคลที่มีสายสัมพันธ์”   
ให้หมายความถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยอนุโลม 

  ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตจัดให้มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย 
เพ่ือทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรอื 
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขออนุญาตได้ และแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีสัญชาติไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

  ข้อ 24   ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจัดการของผู้ขออนุญาตจะ 
ไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
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  ข้อ 25   กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตไม่มีผลประโยชน์อ่ืน 
ทีอ่าจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไก 
ทีจ่ะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตและ 
ผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ส่วนที่ 3 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับฝ่ายบรหิารจัดการ 

_________________ 

  ข้อ 26   คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมีความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่ และ 
ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี และแสดงได้ว่าจะสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการในเรื่องใด ต้องมีกลไกท่ีส่งผลให้การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรอืบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

  ข้อ 27   ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม  
มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีความบกพรอ่งในด้านความสามารถตามกฎหมาย เช่น เป็นบุคคลล้มละลาย  
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 
  (2)  มีพฤติกรรมหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังนี้ โดยให้พิจารณาย้อนหลัง 
ไม่เกินกว่าสิบปี 
 (ก)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร 
ในการบริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งการฝ่าฝืน 
หรือไมป่ฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติคณะกรรมการ  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ 
 (ข)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกับการกำกับดูแลตลาดทุนไม่ว่า 
เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศในเรื่องดังนี้ 
   1.  การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรยีบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   
   2.  การกระทำโดยทุจริต การทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้  
หรือต่อประชาชน   
   3.  การไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริต   
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   4.  การจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริง
อันเป็นสาระสำคัญท่ีควรบอกให้แจ้ง   
   5.  การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน   
 (ค)  กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ว่าเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ และต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 

  ข้อ 28   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
อย่างน้อยสองคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อ 32  

  ข้อ 299   โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยอย่างน้อย 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 32/1 
  (2)  บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลทีด่ำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือ 
ตำแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน 

  ข้อ 30   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดของผู้ขออนุญาตแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
  (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา 
ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมลีักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา  
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 
 

 
9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1  มกราคม พ.ศ. 2564) 



16 

  (3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรอืผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 
  (4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง 
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปกี่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน หรือเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าท่ีกระทำ 
เป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต 
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
  (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เปน็ผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่  เว้นแต่ 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 
  (6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก 
ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ 
ผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย   
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต 
ต่อสำนักงาน หรือเป็นกรณีทีเ่ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 31 
  (7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของ 
ผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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  (8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ 
ของผู้ขออนุญาตหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ทีม่ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง 
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ 
เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย  
  (9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  
(1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ 
ของผู้ขออนุญาต บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
  เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (5) และ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า  
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ แล้วแต่กรณี ในนามของนิติบุคคลนั้น 

  ข้อ 31   ในกรณีท่ีบุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคล 
ที่มีหรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกำหนดตามข้อ 30(4)  
หรือ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
ที่แสดงว่าได้พิจารณาแล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ 
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดใหม้ีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
  (1)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว 
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
  (2)  เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บคุคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
  (3)  ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้ง 
บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  ข้อ 32   ผู้ขออนุญาตต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ  
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  (2)  เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามข้อ 30 และต้อง 
 (ก)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ 
ในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต  
 (ข)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน 
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
  (3)  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยคุณสมบัตแิละขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  (4)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ 
ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

  ข้อ 32/14   ผู้ขออนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป ต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และมีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ต้องมี 
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (ข)  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของ 
ผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   1.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานในสายงานบัญชีหรือ 
การเงินของผู้ขออนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ขออนุญาต 
   2.  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีตาม (2) หรือบุคลากรในสายงานบัญชีของผู้ขออนญุาตมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบบัญชีของผู้ขออนุญาต และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ขออนุญาต 
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที่ ทจ. 41/2560  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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งบการเงินของผู้ขออนุญาต โดยสามารถจัดทำงบการเงินงวดล่าสุดของผู้ขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงาน
พร้อมกับคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาการจัดทำและส่งงบการเงินดังกล่าวที่ใช้ 
บังคับกับบริษัทจดทะเบียน  
 (ค)  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   1.  มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่าสามปีในช่วงห้าปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน  
   2.  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ว่าในกิจการหรือองค์กรใดซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผู้ขออนุญาตเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต  ทั้งนี้ 
ประสบการณ์การทำงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าปีในช่วงเจ็ดปีกอ่นวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ 
สำนักงาน 
 (ง)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน  
หรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ตามที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน   
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีขึ้นเอง ต้องแสดง 
ให้เห็นได้ว่าเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 
  (2)  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 (ข)  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่าสามปีในช่วงห้าปี 
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน   
 (ค)  ผ่านการอบรมที่แสดงถึงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีตามที่ 
สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับ 
การอบรมดังกล่าวขึน้เอง ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรได้ผ่าน 
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาตแล้วว่าเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนดไว้ดังกล่าว 

  ข้อ 33   ผู้ขออนุญาตต้องมีระบบการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีบุคลากรทีร่ับผิดชอบดำเนินการในเรื่องดังนี้ 
 (ก)  จัดทำและเก็บเอกสารดังนี้   
   1.  ทะเบียนกรรมการ 
   2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัท 
   3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
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 (ข)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  รวมทั้ง 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
 (ค)  ดำเนินการอืน่ ๆ ตามขอบเขตเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประกาศกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติ 
  (2)  มีกลไกที่ทำให้มัน่ใจได้ว่าบุคลากรตาม (1) จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบั 
ของผู้ขออนุญาต มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  (3)  มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
 (ก)  การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ข)  งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท 
หรือรายงานอ่ืนใด ที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 
 (ค)  ความเห็นของกิจการเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้น 
เป็นการทั่วไป 
 (ง)  การให้ข้อมูล หรอืรายงานอื่นใด เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพร่ 
ต่อผู้ถือหุ้น หรือประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

ส่วนที่ 4 
ข้อกำหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 34   ต้องไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัย ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน  
หรือมีข้อความที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด 
  (2)  ผู้ขออนุญาตไม่มีระบบเพียงพอทีจ่ะทำให้สามารถจดัทำและเปิดเผยข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ 

  ข้อ 34/15   งบการเงินดังนี้ของผู้ขออนุญาต ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 35 

 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที ่28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (1)  กรณีมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลัง 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เป็นงบการเงนิหรืองบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุดก่อนยื่น 
คำขออนุญาต ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีสามปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาส
สุดท้ายก่อนยื่นคำขออนุญาต 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ได้แก่ งบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด 
และงบการเงนิไตรมาสสุดท้ายกอ่นยื่นคำขออนุญาต 

  ข้อ 355   งบการเงินตามข้อ 34/1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังนี้  เว้นแต่เป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
 (ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้จัดทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ออกตามความในมาตรา 56 ซึ่งใช้บังคับกบับริษัทต่างประเทศที่ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามประกาศ 
นี้ด้วย 
 (ข)  International Financial Reporting Standards (IFRS)   
 (ค)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรบั 
หรือกำหนด โดยมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินโดยแสดงผลกระทบของรายการที่แตกต่าง 
จาก IFRS (reconciled IFRS) ไว้ด้วย 
  (2)  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือชื่อตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจำรอบ 
ปีบัญชี) หรอืสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) โดยผู้สอบบัญชีทีม่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ต่างประเทศ 
 ทั้งนี้ ต้องไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีตาม 
วรรคหนึ่ง (ข) จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลเกีย่วกับ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับ
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว 
 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตา่งประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที ่28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (3)  รายงานของผู้สอบบัญชีตาม (2) ต้องไม่มีความหมายในลักษณะดังนี้ 
 (ก)  การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ต้องใช้ในการจัดทำงบการเงินนั้น 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี  
โดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ หรือของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ 
  ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีบริษัทย่อย ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทย่อยดังกล่าว
สามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ผู้ขออนุญาตเพ่ือให้ผู้ขออนุญาตสามารถ
จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (1) 

ส่วนที่ 5 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน 

_________________ 

  ข้อ 3614   ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขอ
อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต 
การดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงหน้าที่เพ่ิมเติมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ  ทั้งนี้ เป็นเวลาหนึ่งปนีับต้ังแต่วันทีแ่บบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยสัญญาดังกล่าวต้องไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลิกสัญญา 
ในลักษณะที่อาจส่งผลให้ผู้ขออนุญาตหรือที่ปรึกษาทางการเงินใช้เป็นเหตุในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง 
  ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
โดยอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

  ข้อ 37   ข้อกำหนดตามข้อ 36 ไม่ใช้กับผู้ขออนุญาตที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว 
  (2)  เป็นบริษทัต่างประเทศที่มีบคุคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ 
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง (2)   
รวมอยู่ด้วย 

 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 15) ลงวันที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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  (3)  เป็นบริษัทต่างประเทศท่ีมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเงื่อนไข 
ในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง (2)  รวมอยู่ด้วย 
  การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
  (1)  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
  (2)  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทต่างประเทศนั้น 
อย่างมีนัยสำคัญ 

ส่วนที่ 6 
ข้อกำหนดเพ่ิมเติมกรณีที่ผู้ขออนุญาตประกอบ 
ธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอ่ืน (holding company) 

_________________ 

  ข้อ 38   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นบริษัทอ่ืน ผู้ขออนุญาตต้อง 
แสดงได้ว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  มีการประกอบธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะมีธุรกิจเดียวหรือหลายธุรกิจผ่านบริษัทที่ 
ประกอบธุรกิจหลักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 40 ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท 
  (2)  ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 ทุกบริษัทรวมกัน  
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาตมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า  ทั้งนี้ เฉพาะขนาดของ 
บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือของบริษัทตามข้อ 40(2) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ 
ขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (3)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการ 
เงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมอ่ืนใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของ 
ผู้ขออนุญาตมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับ 
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่มีการลงทุนในบริษัทอ่ืนซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ 
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 โดยขนาดของบริษัทอ่ืนดังกล่าวทุกบรษัิทรวมกันมีสัดส่วนไม่เกนิร้อยละ 
ยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต 
  (4)  มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้ผู้ขออนุญาตสามารถควบคุมดูแลการจัดการและ
รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) ได ้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของผู้ขออนุญาต 
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ 
ในเงินลงทุนของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 41 
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  (5)  บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัทตามข้อ 40(2) ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ผู้ขออนุญาตตามข้อ 14(1)  รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 4 ของหมวดนี้  
ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การมตีัวแทนในประเทศไทยตามข้อ 23  
 (ข)4  ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการ และโครงสร้างกรรมการและการจัดการตาม 
ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 32/1 
 (ค)  ระบบจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามข้อ 33  
 (ง)5  ข้อกำหนดเกีย่วกับงบการเงินตามข้อ 34/1 และข้อ 35 วรรคหนึ่ง 
 (จ)  ในกรณีท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ 
กลุ่มซีแอลเอ็มวี  หากผู้ขออนุญาตมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมี
หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทีส่ามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานตามข้อ 17 ด้วย 
   1.  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละหา้สิบ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง  
2. รวมอยู่ด้วย 
   2.  เป็นบริษัทต่างประเทศที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต (เฉพาะในกรณีท่ีมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือ 
มีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐที่ทำให้การถือหุ้นไม่สามารถเป็นไปตาม 1. ได้) โดยอย่างน้อยต้อง 
มีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตามวรรคสอง 2. รวมอยู่ด้วย 
   การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตามวรรคหนึ่ง 1. และ 2. 
ให้พิจารณาการถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
   1.  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
   2.  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทต่างประเทศนั้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
  (6)  ในกรณีที่บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัทตามข้อ 40(2) จัดตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

 
4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2560  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 5) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  การพิจารณาขนาดของผู้ขออนุญาตและขนาดของบริษัทตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  
ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น 
ในบริษัทอ่ืน (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม 

  ข้อ 395   ยกเลิก 

  ข้อ 40   บริษัทที่จะถือว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1)  
ของผู้ขออนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทย่อยของผู้ขออนุญาต 
  (2)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วน 
ที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ  
โดยผู้ขออนุญาตถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  
และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัทนั้น 
  (3)  เป็นบริษัทร่วม ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
 (ก)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว  
 (ข)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทนั้นได้ไม่แตกต่างจากการเป็นผู้ถือหุ้ น 
ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
 (ค)  เป็นบริษัทที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 
เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ซึ่งได้รับอนุญาตในครั้งนี้ 

  ข้อ 40/18   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตมีการประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทตามข้อ 40(1) (2) 
หรือ (3) เป็นจำนวนมากด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางการค้าที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 
ของผู้ขออนุญาต และผู้ขออนุญาตมีการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเป็นกลุ่ม ๆ 

 
5 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 9) ลงวันที ่3 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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ผ่านการถือหุ้นอย่างมีนัยของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละกลุ่ม ให้นำหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมาใช้บังคับกับบริษัทดังต่อไปนี้เท่านั้น  เว้นแต่หลักเกณฑ์ตามข้อ 16  
ให้นำมาใช้บังคับกับบริษัทตามข้อ 40(1) และ (2) ที่เป็นบริษัทต่างประเทศทุกบริษัท 
  (1)  บริษัทที่เป็นศูนย์กลาง 
  (2)  บริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัทที่เป็นศูนย์กลางซึ่งขนาดของบริษัทดังกล่าว 
มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต 
  บริษัทที่เป็นศูนย์กลางตามวรรคหนึ่ง หมายถึง บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) ซึ่งผู้ขออนุญาต 
มีกลไกการกำกับดูแลที่มีผลให้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางดังกล่าวสามารถควบคุมการบริหารงานและ 
จัดการเรื่องสำคัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักภายในกลุ่มอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
โดยกลไกดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของผู้ขออนุญาต และเป็นไปตามกรอบ 
การกำกับดูแลที่คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตอนุมัติไว้ โดยผู้ขออนุญาตมีมาตรการในการพิจารณา 
ความเพียงพอและเหมาะสมของกลไกดังกล่าวทุกปี 

  ข้อ 41   ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามข้อ 40(1)  
อย่างน้อยในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)18  มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

(ก)  บุคคลที่ส่งเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยต้องมีจำนวนอย่างน้อยตาม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้น  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ 
ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ขออนุญาตสามารถแสดง
ให้เห็นถึงกลไกท่ีจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้ขออนุญาตสามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ 

(ข)  มีระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดที่ทำให้บุคคลที่ส่งเข้าเป็นกรรมการตาม (ก) 
จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ขออนุญาต หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อซ่ึงทีป่ระชุม
คณะกรรมการของผู้ขออนุญาตมีมติเห็นชอบให้ส่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยได้ 

(2)18  มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1)  
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง  
 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2566  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 19) ลงวันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2566  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2566  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 19) ลงวันที ่25 เมษายน พ.ศ. 2566  
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 
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(ก)  การกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และท่ีมีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้ 
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตก่อน   

(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ 
ใหค้รบถว้นถูกต้อง 

(ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด 
  (3)  มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับ 
บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อย  
ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตก่อนการทำรายการดังกล่าว   
ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในลักษณะและ 
ขนาดเดียวกันกับที่ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
ผู้ขออนุญาต 
  ใหน้ำหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) มาบังคับใช้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
ตามข้อ 40(2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม 

  ข้อ 425   ในกรณีท่ีขนาดของบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัทตามข้อ 40(2)  
มีสัดส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญเม่ือเทียบกับขนาดของผู้ขออนุญาต ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการยกเว้น 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่เทียบเคียงได้กับกฎหมายหรือ 
กฎเกณฑ์ท่ีกำกับดูแลบริษัทไทยตามข้อ 16 

ส่วนที่ 7 
ข้อกำหนดเพิ่มเติมกรณีผู้ขออนุญาต 

เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว 
_________________ 

  ข้อ 43   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นตามข้อ 14(2)  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
  (1)  วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นวาระท่ีเสนอโดย 
ผู้ขออนุญาต   

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  (2)  ผู้ขออนุญาตได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระการประชุมตาม (1)  
ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับเอกสารการนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน  
ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

  ข้อ 44   ผู้ขออนุญาตไม่อยู่ระหว่างการค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับ 
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 56 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่าง 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรายงานต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 57 หรือ 
มาตรา 199 ประกอบมาตรา 57 แล้วแต่กรณี หรือไม่อยู่ระหว่างการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ
สำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 58 หรือมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 

  ข้อ 45   ในระหว่างทีบ่ริษัทต่างประเทศเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ปรากฏพฤติกรรม 
ที่อาจแสดงถึงความไม่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการบริหารกิจการ 
ในลักษณะไม่โปร่งใสหรือไม่เปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นเข้าตรวจสอบ หรือมีการเพิกเฉย ละเลย หรือจงใจ 
ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานที่ได้เผยแพร่เป็นการทั่วไป  
เป็นต้น 

  ข้อ 46   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอขายหุ้นให้เฉพาะบุคคลที่กำหนด 
(placement) และเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทต่างประเทศ 
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ บริษัทต่างประเทศได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
อย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุม 
  (2)  หนังสือนัดประชุมตาม (1) มีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
 (ก)  วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
 (ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่ออกในเรื่องจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และราคาเสนอขาย
ซึ่งเป็นการระบุราคาที่แน่นอน หรือระบุส่วนลดสูงสุดที่แน่นอน 
 (ค)  ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขาย  รวมทั้งวิธีการคำนวณ 
 (ง)  ในกรณีท่ีกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (fixed price) ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่ 
คาดว่าจะเสนอขาย 
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 (จ)  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นที่ขออนุมัติออกในครั้งนี้  
โดยอย่างน้อยให้ระบุผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) เมื่อมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)  
 (ฉ)  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตาม (4)  
 (ช)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่างประเทศที่แสดงถึงความจำเป็น 
ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยอธิบายถึงความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทต่างประเทศ 
จะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทต่างประเทศต้องสูญเสียไป  
รวมทั้งความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้ และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว 
 (ซ)  ข้อมูลอืน่ใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 
  (3)  จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี 
การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งราย ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตัวเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ และในกรณีท่ี 
กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นบุคคลที่อาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขออนุมัติ ให้แสดงส่วนได้เสียพิเศษ 
ของกรรมการอิสระดังกล่าวด้วย 
  (4)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกัน 
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น  

  ข้อ 47   ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company)   
ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีโครงสร้างการบริหารกิจการ รวมทั้งกลไกการกำกับและการติดตามดูแล 
ให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 มีการดำเนินงานในลักษณะที่สามารถรักษาประโยชน์ในเงิน 
ลงทุนของผู้ขออนุญาตอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย   
  (1)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ต้องไม่เป็นการลงทุนในบริษัทอ่ืนในลักษณะ 
เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) และไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต การบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเปิดเผยนโยบาย 
การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตต่อสาธารณชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจาก 
การลงทุนในลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน  เว้นแต่เป็นการลงทุนใน
บริษัทอื่นซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (2) 
  (2)  การลงทุนในบริษัทอ่ืนตาม (1) ต้องเป็นการลงทุนที่เมื่อคำนวณขนาดของ 
บริษัทอื่นดังกล่าวทุกบริษัทรวมกันแล้ว มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของขนาดของผู้ขออนุญาต   
ทั้งนี้ การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวมิให้นับรวมสัดส่วนการลงทุนดังนี้ 
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 (ก)  ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน มิให้นับรวม 
การลงทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทอ่ืนซึ่งไม่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
(portfolio investment)   
 (ข)  การลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่าประสงค์จะลงทุนในบริษัทดังกล่าว
เป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทอ่ืนนั้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับ 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 
 (ค)  การลงทุนในบริษัทอ่ืนเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วน 
การถือหุ้น (right offering)  
 (ง)  สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิมในบริษัทอ่ืนของผู้ขออนุญาต  
เช่น การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตลาดของเงินลงทนุ หรือการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทที่ 
ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 40 

  ข้อ 4813   ให้ผู้ขออนุญาตที่เป็นบริษัทจดทะเบียนได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้ 
บังคับของหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการตามข้อ 29(2) เฉพาะกรณีที่เข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
        (ก)  กรณีตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 
        (ข)  กรณีท่ีผู้ขออนุญาตได้เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับมาตรการหรือกลไกในการถ่วงดุล
อำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และแผนการดำเนินการเพ่ือมิให้ผู้ขออนุญาตมีบุคคลที่ดำรง
ตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
เป็นบุคคลเดียวกัน ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 
  (2)  ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนตามข้อ 47 ให้ได้รับ
ยกเว้นหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังนี้ 
        (ก)  ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ 38(2) 
        (ข)  การดำเนินงานของผู้ขออนุญาตตามข้อ 38(3) 
        (ค)  การมีคุณสมบัติตามส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 ของบริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือ 
บริษัทตามข้อ 40(2)       
        (ง)  การประกอบธุรกิจหลักผ่านบริษัทร่วมตามข้อ 40(3)   

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษทัต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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        (จ)  กลไกการกำกับดูแลบริษัทร่วมตามข้อ 41 วรรคสอง 

หมวด 3 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต 

_________________ 

  ข้อ 49   ให้ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนหรือระหว่างการเสนอขาย ตามส่วนที่ 1 
  (2)  เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ตามส่วนที่ 2 
  (3)  เงื่อนไขอ่ืนทีต่้องปฏิบัติภายหลังการเสนอขาย ตามส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 1 
เงื่อนไขท่ีต้องปฏิบัติก่อนหรือระหว่างการเสนอขาย 

_________________ 

  ข้อ 507   นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  
หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหุ้นโดยวิธีการอ่ืนนอกจากการแจกจ่าย 
หนังสือชี้ชวน การโฆษณาชี้ชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่เผยแพร่ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการ 
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใชบ้ังคับ 
  (1)  ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด 
ในสาระสำคัญ 
  (2)  สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามภาค 4 ของประกาศนี้ 

  ข้อ 5111   ในการโฆษณาชี้ชวนให้ซื้อหุ้นทางสิ่งตีพิมพ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามที่
กำหนดในมาตรา 80 แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้เอกสารหรือการโฆษณานั้น มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัด 
และความเสี่ยงตามที่กำหนดในข้อ 75(1) (ก) (ข) (ค) และ (ช) โดยสังเขปด้วย 

 
7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 26/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุน้เป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ข้อ 52   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่กำหนดราคาหุ้นในบางส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป สูงกว่าราคาหุ้น 
ในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือการเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนด ไม่ว่าการเสนอขายต่อบุคคล 
ที่กำหนดดังกล่าวจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือในช่วง 
เก้าสิบวนักอ่นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กำหนดดังกล่าว 
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของผู้ได้รับอนุญาตหรือบริษัทย่อย 
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ได้รับอนุญาตหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 (ข)  เป็นกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (2)15  ดำเนินการขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต  
หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวและประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อไป  
ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาเสนอขาย โดยต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
ของผู้ได้รับอนุญาตตามหมวด 2 ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วย (ถ้ามี) ในกรณีนี้  
ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาให้อีกได้ตามท่ีเห็นควร แต่ตอ้งไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่
สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตครั้งแรก  ทั้งนี้ การยื่นคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
แนวทางท่ีกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
  (3)  ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามจำนวนขั้นต่ำ  
หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ่ืนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการรับหุ้น 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ได้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทั้งจำนวนและคืนเงินแก่ 
ผู้จองซื้อ 
  (4)  นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จนถึง 
วันก่อนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว สำหรับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตในครั้งนั้น  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขอมติที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่จะลงทุนใน 
หุ้นที่ออกใหม่ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็น 
และสมควร 
 
 
 

 
15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 60/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ตา่งประเทศ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 2 
เงือ่นไขเก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษัท  

_________________ 

  ข้อ 53   เพ่ือให้การบริหารกิจการของบริษัทและการให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้น 
ในด้านอ่ืน ๆ ภายหลังได้รับอนุญาตยังคงเทียบเคียงได้กับการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวของบริษัทอ่ืน 
ที่เสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไปในประเทศไทย ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข 
ตามท่ีกำหนดในส่วนนี้  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีมี 
การกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวเทียบเคียงได้กับแนวการกำกับดูแลบริษัทไทย  
  (2)  ผู้ได้รับอนุญาตได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58   

  ข้อ 54   ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกท่ีจะทำให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการ 
ของบริษัทจะเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  (2)  การมีมาตรการที่เพียงพอที่จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตาม รับรู้ และตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญของบริษัท 
  การจัดให้มีกลไกตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกลไกท่ีรองรับการดำเนินการในเรื่องดังนี้ 
  (1)  การทำรายการที่เก่ียวโยงกัน  
  (2)  การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอ่ืนใดของบริษัท 
  (3)  การดำเนินการเพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึง 
การมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
  (4)  การจัดทำความเห็นในกรณีท่ีมีผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ได้รับอนุญาต  
และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
  (5)  การจัดให้มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
ลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและผู้ได้รับอนุญาตสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามความ 
ในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ตามควรแก่กรณี   
ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สำนักงานคำนึงถึงมาตรฐานการดำเนินการของบริษัทไทย  
และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไทย เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
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  ข้อ 55   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
  (1)  การมีตัวแทนในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 23 
  (2)  การมีระบบเกีย่วกับการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในขอ้ 33  ทั้งนี ้ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่ทำหน้าที่
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารด้วย 

  ข้อ 56   ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม 
มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ติดตามดูแลการมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ตามท่ีกำหนดในข้อ 27 โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าท่ีมีอำนาจตามกฎหมายในการหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 
  (2)  ดูแลและจัดให้มีกรรมการและผู้บริหารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 และข้อ 28 
อยู่ตลอดเวลา โดยในกรณีท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืผู้บริหารไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการเท่าท่ีมีอำนาจตามกฎหมายเพ่ือให้ได้กรรมการและผู้บริหารที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงักล่าวด้วย 

  ข้อ 57   ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสถานที่ประชุม หรือ 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยจะสามารถแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏต่อผู้ถือหุ้นอื่น 
และออกเสียงลงคะแนนได้โดยสะดวก โดยช่องทางและวิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ของต่างประเทศท่ีใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตด้วย 

  ข้อ 58   ในกรณีท่ีเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผัน 
ไม่นำเงื่อนไขในส่วนนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้กับการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตได้  
โดยสำนักงานจะผ่อนผันเงือ่นไขดังกล่าวเป็นการทั่วไป หรือเป็นรายกรณีก็ได้ 
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของ
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว  
  (2)  ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนนี้ได้ เนื่องจาก 
มีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาต 
  (3)  ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการดำเนินงานและต่อมาหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศท่ีออกตาม 
ความในมาตรา 56  
  การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ในการผ่อนผันและการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว ให้สำนักงานนำปัจจัยดังนี้มาใช้ 
ประกอบการพิจารณา 



35 

  (1)  กฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ  รวมทั้งมาตรการบังคับในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
กับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผัน เมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว 
  (2)  ปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลต่อความคุ้มครองหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น  
การได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
ผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นต้น 

  ข้อ 59   ในกรณีท่ีปรากฏต่อสำนักงานภายหลังการผ่อนผันเงื่อนไขตามข้อ 58  
ว่าข้อเท็จจรงิ พฤติการณ์ หรือสภาพการณ์ ที่สำนักงานนำมาพิจารณาเพ่ือผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ  
สำนักงานอาจยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการผ่อนผันดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้  

ส่วนที่ 3 
เงือ่นไขอ่ืนที่ต้องปฏิบัติภายหลังการเสนอขาย  

_________________ 

  ข้อ 605   ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตจะมีการออกหลักทรัพย์ใหม่ หรือมีการดำเนินการใด 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น   
ผู้ได้รับอนญุาตต้องได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก่อน  เว้นแต่ได้รับ 
การผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร   
  (1)  ได้รับมติอนุมัติการออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง 
ที่ขอมตินั้น  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  (2)  ในกรณีท่ีการออกหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ในราคาต่ำ ได้รบัมติอนุมัติการออกหลักทรัพย์โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมตัวกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นนั้น  ทั้งนี้ โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น 
ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมตินั้น  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 
 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลกัทรพัย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที ่28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 615   ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน   
รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
ดังกล่าวด้วย  เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
ไดด้้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน 
ตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น  ทั้งนี้ มิใหน้ับ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมตินั้น  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
  (2)  กรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานประกาศกำหนด 

  ข้อ 6214   ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญาที่ผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน 
ตามข้อ 36 หากเกิดกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดในระหว่าง
กำหนดระยะเวลาตามสัญญาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ที่อยู่ใน 
บญัชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 36 แทนทีป่รึกษาทางการเงินรายเดิม 
โดยไม่ชักช้า 

  ข้อ 63   ในกรณีท่ีที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตประสงค์จะได้รับ 
หรอืตรวจดูข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินในส่วนที่เกีย่วข้องกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน และตามประกาศนี้ 
ผู้ได้รับอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาที่ 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ตามประกาศดังกล่าวด้วย 

  ข้อ 64   ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(holding company) ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีกลไกการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยตามข้อ 40(1) หรือบริษัท 
ตามข้อ 40(2) ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่กำหนดในข้อ 52(4) และข้อ 61 ด้วย โดยอนุโลม 

 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2561  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

ของบริษัทซีแอลเอ็มวี 
_________________ 

  ข้อ 65   ข้อกำหนดในภาคนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ของบริษัทซีแอลเอ็มวีดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทซีแอลเอ็มวีที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในประเทศไทยเพ่ือจดทะเบียน 
หุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2)  บริษัทซีแอลเอ็มวีตาม (1) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว และประสงคจ์ะเพ่ิมทุน 
และเสนอขายหุ้นในประเทศไทย 

  ข้อ 66   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปของบริษัทซีแอลเอ็มวี  
ให้นำหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตตามหมวด 1 ของภาค 2 และหลักเกณฑ์การอนุญาตตามหมวด 2 
ของภาค 2 ของประกาศนี้มาใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณทีี่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนทีส่ามารถให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงานตามข้อ 17  
 (ก)  เป็นบริษทัซีแอลเอ็มวีที่มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตาม (2) (ข)  
รวมอยู่ด้วย 
 (ข)  เป็นบริษัทซีแอลเอ็มวีทีมี่บุคคลไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเงื่อนไข 
ในการร่วมทนุกบัภาครัฐ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะตาม (2) (ข) รวมอยู่ด้วย 
  (2)  การพิจารณาจำนวนการถือหุ้นของบุคคลไทยตาม (1) ให้พิจารณาการถือหุ้น 
เฉพาะผู้ถือหุ้นดังนี้ 
 (ก)  ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษัทต่างประเทศนั้น  
 (ข)  ผู้ถือหุ้นที่โดยพฤติการณ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทต่างประเทศนั้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
  (3)  ในกรณีดงันี้ ให้ผู้ขออนุญาตที่มีลักษณะดังนี้ได้รับยกเว้นหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
ทีป่รึกษาทางการเงินตามข้อ 36 
 (ก)  เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่แล้ว 
 (ข)  เป็นบริษัทซแีอลเอ็มวีที่มีลักษณะตาม (1) 
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  ข้อ 67   ให้บริษัทซีแอลเอ็มวีที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นตามข้อ 66 ปฏิบัติตาม
เงือ่นไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดในหมวด 3 ของภาค 2 ของประกาศนี้   
  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจตามที่กำหนด 
ในขอ้ 58 และข้อ 59 โดยอนุโลม 

ภาค 4 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

_________________ 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

_________________ 

  ข้อ 68   ข้อกำหนดในภาคนี้ให้ใช้บังคับกับการเสนอขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทตา่งประเทศ ซึ่งหุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตตาม 
ภาค 2 หรือภาค 3  
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งหุ้นดังกล่าวเสนอขาย 
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศตาม (1)  
  (3)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศตาม (1) โดยไม่ได้รับยกเว้น
การยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด 

  ข้อ 69   การเสนอขายหุ้นจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้เสนอขายหุ้นได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

  ข้อ 703   ในกรณีท่ีระยะเวลาการเสนอขายหุ้นตามท่ีกำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
สิ้นสุดลงแล้ว  หากผู้เสนอขายหุ้นประสงค์จะเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อนอีก  
ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีการตามที่กำหนด 
ในข้อ 71 

 

 

 
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2559  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559) 
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หมวด 2 
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม 
_________________ 

  ข้อ 7112   ก่อนการเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมลูและร่างหนังสือชี้ชวน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในกรณีที่บุคคลที่ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ 
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรายใดมิได้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้เสนอขายหุ้นยื่นข้อมูลดังต่อไปนี้  
ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงานจำนวนหนึ่งชุด 
  (1)  ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ที่จัดพิมพ์จากระบบซึ่งผู้เสนอขายได้ยื่นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งลงลายมือชื่อของบุคคล
ดังกล่าวแล้ว 
  (2)  ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่แสดงว่าผู้ดำเนินการยื่นข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ  
(1) ของวรรคนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้เสนอขายหุ้น 
ในการดำเนินการดังกล่าวและการอ่ืนที่จำเป็น 
  การยื่นข้อมูลและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 

  ข้อ 72   ผู้เสนอขายหุ้นมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ   

หมวด 3 
แบบและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 73   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
  (1)  ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทีอ่าจทำให้สำคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระสำคัญ 
  (2)  มีข้อมูลตามที่กำหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)  
  (3)  มีข้อมูลเพ่ิมเติมตามทีก่ำหนดในหมวดนี้ 

 
12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที ่ทจ. 25/2564  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุน้ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่ง
ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 13) ลงวันที ่10 มีนาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่งและร่างหนังสือชี้ชวน  
ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรอง 
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

  ข้อ 7410   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศ 
ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  ข้อ 75   แบบแสดงรายการข้อมลูที่ยื่นตอ่สำนักงานตามข้อ 74 ต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติม 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยงในเรื่องดังนี้ 
 (ก)  สิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดย 
บริษัทตา่งประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทต่างประเทศจัดตั้งขึ้น 
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวให้แสดง 
ในหน้าปกของแบบแสดงรายการข้อมูลด้วยตัวอักษรที่เน้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 (ข)  การดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทต่างประเทศ หรือผู้เสนอขายหุ้น เนื่องจาก
มิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  ทั้งนี้ ให้ระบุถึงเขตอำนาจศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อ 
บริษัทต่างประเทศด้วย 
 (ค)  ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศอาจได้รับ ในกรณีท่ีกฎหมายของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศนั้นมีข้อจำกัดในการส่งเงินออกนอกประเทศ (ถ้ามี) 
 (ง)11  ยกเลิก 
 (จ)  การเสนอขายหุ้นทีม่ีลักษณะครบถ้วนดังนี้ ต้องจัดให้มีคำเตือนที่สามารถ 
ทำให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องและเข้าใจถึงโอกาสของความเสี่ยงจากการลดลงของ 
ราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   1.  เป็นการเสนอขายโดยมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะนำหุ้นที่เสนอขายดังกล่าว 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ 
 
 

 
10 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ทจ. 54/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกีย่วกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่ง
ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563) 
11 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2563  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเปน็หลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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   2.  บริษัทต่างประเทศมีการเสนอขายหุ้นประเภทเดียวกันต่อบุคคลใด 
ในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดข้ึนในระหว่างหกเดือนก่อน 
การเสนอขายในครั้งนี้ และหุ้นที่เสนอขายในระหว่างหกเดือนดังกล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละสิบ 
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 
 (ฉ)  ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและความคุ้มครอง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท (corporate matter) ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการช่วยใหผู้้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครอง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้กำหนดให้บริษัทต่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบรหิารกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย 
 (ช)  ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงอ่ืนใดทีอ่าจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือ 
การตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข้อจำกัดในการมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียง  
ข้อจำกัดท่ีจะไม่ได้รับใบหุ้นเนื่องจากหุ้นของบริษัทต่างประเทศอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น เป็นต้น 
  (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ตดิต่อของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทต่างประเทศ 
ใหเ้ป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย โดยระบุอำนาจหน้าที่ของตัวแทนดังกล่าว 
อย่างชัดเจน 
  (3)  ข้อมูลของบุคลากรที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บเอกสารของบริษัทตาม 
ข้อ 33(1) ซึ่งรวมถึงชื่อ คุณวุฒิ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว 
  (4)  ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับภาษาที่จะใช้ในการจัดทำหนังสือชี้ชวน  
งบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 
และการให้ข้อมูลอื่นหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
  (5)  ในกรณบีริษัทต่างประเทศเสนอขายหุ้นเพ่ือนำไปจดทะเบียนซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก ต้องมีข้อความระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทต่างประเทศ 
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนแล้ว   
  (6)  ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศทีใ่ช้บังคับกับ 
ผู้ขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครองผู้ถือหุ้น 
ในเรื่องที่สำคัญ กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกดัของประเทศไทย 
ในเรื่องดังกล่าว หรือกลไกท่ีจัดให้มีขึน้เพ่ือให้การบริหารกิจการของบริษัทและการคุ้มครอง 
ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สำคัญเทียบเคียงได้กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัดของ 
ประเทศไทย (ถ้ามี) 
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  ข้อ 76   ในกรณีท่ีมีการเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  
การประเมินมูลคา่ทรัพย์สินดังกล่าวต้องกระทำโดยบุคคลที่ผู้ขออนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อน 
มูลค่าที่แท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องเข้าลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่อยู่ 
ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สำนักงานให้การยอมรับ  
  (2)  ในกรณีท่ีผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นบุคคลต่างประเทศ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังนี้ 
 (ก)  อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรือหน่วยงานกำกับดูแลของ 
ประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินกำหนดให้สามารถทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้น ๆ ได้  
 (ข)  ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อตาม (ก) ผู้ที่ทำหน้าทีป่ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ต้องเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
   1.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซ่ึงมีผลงาน 
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น 
   2.   เป็นบุคคลที่มมีาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมิน 
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็นสากล 
   3.  เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดับสากล 
(international firm)    

  ข้อ 77   ในกรณีท่ีผู้เสนอขายหุ้นยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่จัดทำเฉพาะภาษาอังกฤษ  
หากผู้เสนอขายหุ้นประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเป็นภาษาไทย ต้องจัดให้มีข้อมูล 
ที่จะเผยแพร่ดังกล่าวไว้เป็นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล   

  ข้อ 78   งบการเงินของบริษัทต่างประเทศที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในภาค 2 หรือภาค 3 แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 79   ก่อนปิดการเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาต  หากผู้เสนอขายหุ้นได้เปิดเผย
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้แก่ 
บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหุ้น 
ทีเ่สนอขาย หรือการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่เสนอขาย ผู้เสนอขายหุ้นต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผย 
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ข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลัน  ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว 
ต้องไม่ช้ากว่าวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น 

หมวด 4 
การรับรองข้อมูล 

_________________ 

  ข้อ 806   แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
  (1)  การเสนอขายหุ้นโดยบริษัทต่างประเทศท่ีออกหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดย 
กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท 
ต่างประเทศท่ีออกหุ้นนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
  (2)  การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดย 
 (ก)  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอขายหุ้นนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
 (ข)  กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี 
และการเงินของบริษัทต่างประเทศที่ออกหุ้นนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)   
  (3)  ในการเสนอขายหุ้นที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
ทีป่รึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

  ข้อ 81   ในกรณทีี่มีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพ่ือนิติบุคคล 
ตามท่ีกำหนดในข้อ 80 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
  (1)  หากเหตุที่ทำใหบุ้คคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจาก 
การที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายหุ้นไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดง 
รายการข้อมูล 
  (2)  หากเหตุทีท่ำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอ่ืน
นอกจากท่ีระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายหุ้นจดัให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ 
ทันที เพ่ือให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 82 

 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2562  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ 
ซี่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับท่ี 7) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
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หมวด 5 
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 

_________________ 

  ข้อ 82   ภายใต้บังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายหุ้นได้ยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่น 
แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 
เมื่อพน้ระยะเวลา ดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงกำหนดหลัง  ทั้งนี้ กำหนดเวลาดังกล่าวต้อง 
ไมเ่กินกว่าสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
ที่ครบถ้วน 
  (1)  สิบสี่วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง 
หนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน 
  (2)  วันที่ผู้เสนอขายหุ้นได้ระบุข้อมูลที่เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นซ่ึงได้แก่ จำนวน 
และราคาของหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย  
การจัดสรร และข้อมูลอ่ืนในทำนองเดียวกัน  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ครบถ้วนใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
ซึ่งมีรายการข้อมูลในส่วนอ่ืนครบถ้วน จนถึงวันที่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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