
เอกสารแนบ 3 

- ร่าง - 
-ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น 

และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน 

(ฉบับที่        ) 
__________________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “ผู้มีอุปการคุณ” ของข้อ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  ““ผู้มีอุปการคุณ”  หมายความว่า   บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์
อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ เป็นต้น” 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557  
เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 
ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 22   ในกรณีที่บริษัทที่ออกตราสารทุนประสงค์จะจัดสรรตราสารทุนให้แก่บุคคล
ที่มีความสัมพันธ์หรือผู้มีอุปการคุณ บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1)  แบ่งแยกตราสารทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือผู้มีอุปการคุณ
ออกจากตราสารทุนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน 
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          (ก)  ประเภทบุคคลที่มีความสัมพันธ์ รวมถึงจ านวนที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าว 
          (ข)  กลุ่มบุคคลที่จะได้รับจัดสรรเนื่องจากเป็นผู้มีอุปการคุณ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุนโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว 
และจ านวนที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้   
   (2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก บริษัท 
ที่ออกหุ้นจะจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ีอุปการคุณรวมกันได้ไม่เกินจ านวนหุ้น 
ตามที่ก าหนดในข้อ 22/1  
   (3)  ในกรณีที่จะจัดสรรหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรกให้แก่ 
ผู้มีอุปการคุณ บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 24 ด้วย   
   (4)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออก 
ตราสารทุนต้องระบุข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขาย 
ตราสารทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังนี้   
          (ก)  รายชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่จะได้รับการจัดสรรตราสารทุน 
          (ข)  จ านวนตราสารทุนที่จะจัดสรรให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์แต่ละราย 
          (ค)  เหตุผลและความจ าเป็นที่จัดสรรให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์”   

  ข้อ 3   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2  แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
  “ข้อ 22/1   ในการค านวณหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้มีอุปการคุณ 
ให้ใช้วิธีการค านวณดังนี้ 
     RP + Sup + Em         25% ของ ( A – B ) โดย 
             Sup                   15% ของ ( A – B )   
     RP    =   จ านวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่บุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ 
     Sup   =   จ านวนหุน้ทีจ่ัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ 
     Em    =   จ านวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานทีบ่รษิัทที่ออกหุ้นเสนอขายหุน้ให ้
      ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก  
      แต่ไม่รวมถึงกรรมการหรือพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริษทัหลักทรัพย์ในฐานะ 
      ที่เป็นลูกค้าทั่วไป   
     A     =     จ านวนหุ้นทีเ่สนอขายในครัง้นี ้
     B     =     จ านวนหุ้นที่ได้แบง่ไว้เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามสัดส่วน 
      ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวเป็นผู้ถือหุน้ของบรษิัทที่ออกหุ้น (ถ้าม)ี 
      ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นทั้งหมดที่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบยีนต้องไม่เกินกว่า 
      สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที่ถือหุน้ในบริษทัที่ออกหุ้น 
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  จ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือผู้มีอุปการคุณตามวรรคหนึ่ง  
ไม่ให้นับรวมหุ้นที่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลดังนี้ 
  (1)  หุ้นที่ได้จัดสรรให้บุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลนั้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้น  ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
ต้องไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นในบริษัทที่ออกหุ้น 
  (2)  หุ้นที่ได้จัดสรรให้บุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็นลูกค้าของบริษัทที่ออกหุ้น  
ในกรณีบริษัทที่ออกหุ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่จ ากัดเฉพาะหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรือหน่วยลงทุน   
  ข้อ 22/2   ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรก หากมีผู้ถือหุ้น
ของบริษัทน าหุ้นมาเสนอขายในคราวเดียวกัน โดยจะมีการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณด้วย ให้นับรวม
การจัดสรรหุ้นในกรณีดังกล่าวในการค านวณตามข้อ 22(2) ด้วย 
  บริษัทที่ออกหุ้นต้องดูแลให้ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งด าเนินการในลักษณะที่ท าให้ 
บริษัทที่ออกหุ้นยังปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นที่ก าหนดในหมวดน้ี”   

  ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557  
เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท 
ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 23   ในกรณีที่บริษัทที่ออกตราสารทุนไม่ได้มีการแบ่งแยกและเปิดเผยข้อมูล 
การจัดสรรตราสารทุนให้กับบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือผู้มีอุปการคุณตามที่ก าหนดในข้อ 22(1)  
บริษัทที่ออกตราสารทุนจะจัดสรรตราสารทุนให้บุคคลดังกล่าวได้ต่อเมื่อมีตราสารทุนคงเหลือ 
จากการจองซื้อของผู้จองซื้อตราสารทุนรายอ่ืนทั้งหมดแล้วเท่านั้น”   

  ข้อ 5   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  
ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2559  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559   
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 “ข้อ 24   บริษัทที่ออกหุ้นจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณในการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นคร้ังแรกได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้ 
 (1)  บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัท   
 (2)  บัญชีรายชื่อตาม (1) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในการก าหนดลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือชัดเจนให้กับ
บริษัท 

บริษัทที่ออกหุ้นต้องมีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นให้กับ 
ผู้มีอุปการคุณ เป็นไปตามวรรคหนึ่งด้วย” 

  ข้อ 6   ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
เป็นการทั่วไปซึ่งได้ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ อยู่ภายใต้
บังคับของข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรตราสารทุนให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ีอุปการคุณ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557  ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ 

  ข้อ 7   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน        


