ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้น
ไปเว้นแต่ขอ้ 27 ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ซึ่งมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรั พย์
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ” หมายความว่า ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
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ภาค 1
บททัว่ ไป
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียน
ต่อบุคคลในวงจากัดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายหุน้ ที่มี
หลักเกณฑ์กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
(1) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกิน
ห้าสิ บรายภายในรอบระยะเวลาสิ บสองเดือน
(2) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่เกินยีส่ ิ บล้านบาทภายใน
รอบระยะเวลาสิ บสองเดือน ทั้งนี้ การคานวณมูลค่ารวมของหุน้ ดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขายหุน้ นั้น
เป็ นเกณฑ์
(3) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูล้ งทุนสถาบัน
การนับจานวนผูล้ งทุนตาม (1) หรื อการคานวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2)
ไม่นบั รวมส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนตาม (3) ทั้งนี้ ไม่วา่ การเสนอขายดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกัน
หรื อต่างเวลากัน
ข้อ 4 การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนต่อบุคคล
ในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีผถู ้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดราคาเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ให้เป็ นไปตามหมวด 1 ของภาค 2
(2) กรณีผถู ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ให้เป็ นไปตาม
หมวด 2 ของภาค 2
(3) กรณี การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วน
ให้เป็ นไปตามหมวด 3 ของภาค 2
(4) กรณี อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3
ของภาค 2 ให้เป็ นไปตามหมวด 4 ของภาค 2
(5) กรณี การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ให้เป็ นไปตามภาค 3
ในกรณีเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดเนื่องจากบริ ษทั จดทะเบียน
ต้องเพิ่มทุนตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายซึ่งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว
ให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานแล้ว
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ทั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนด และ
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามข้อ 23(1) (3) และ (4) ด้วย
ข้อ 5 การเสนอขายหุ ้นไม่ว่ากรณี ใดภายใต้ประกาศนี้ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ตามคาขออนุญาต หรื อสัง่ ระงับการเสนอขาย
หรื อสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในส่ วนที่ยงั มิได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนชาระแล้ว
(1) บริ ษทั จดทะเบียนหรื อการเสนอขายหุน้ มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่
ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหุน้ นั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติดงั กล่าว
(2) การเสนอขายหุน้ อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหุน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม
(4) การเสนอขายหุ ้นอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมหรื อความเสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ้น
โดยรวมของบริ ษทั จดทะเบียน
(5) ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญอย่างเพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจออกเสี ยงในวาระที่บริ ษทั จดทะเบียนขอมติออกหุ ้นใหม่ที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศนี้
(6) การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์อื่น
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(7) เหตุเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นซึ่งอนุมตั ิ
ให้ออกหุ ้นเสนอขายตามประกาศนี้ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น หรื อเป็ นการ
จากัดสิ ทธิในการเข้าประชุมหรื อใช้สิทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
(8) บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่หรื อจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายหลัง
การอนุญาตได้
ข้อ 6 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตได้
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(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนยั สาคัญสาหรับการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริ ษทั จดทะเบียนมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั จดทะเบียนมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่บริ ษทั จดทะเบียนขอมติ
ออกหุน้ ใหม่และมาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไขให้
บริ ษทั จดทะเบียนต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ภาค 2
การเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน
หมวด 1
การเสนอขายหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด
ข้อ 7 การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติมอบหมาย
ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เสนอขายหุ้นตามราคาตลาด จะถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานต่อเมื่อ
บริ ษทั จดทะเบียนได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อยสิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติออกหุน้ ใหม่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
(2) จัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสารนั้น ต่อสานักงานแล้ว
(ก) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอให้ออกหุ้นใหม่
(ข) สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ตาม (1) และเอกสารที่แสดงว่าหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้
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(ค) สาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามที่ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มติดงั กล่าวต้องระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั
กาหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมตั ิดงั กล่าวในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น
ต่อผูล้ งทุน ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าราคาตามที่กาหนดในข้อ 8 ในการนี้ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจกาหนด
ราคาเสนอขายขั้นต่าไว้ดว้ ยก็ได้
ข้อ 8 บริ ษทั จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 7 ให้เป็ นไปตาม
ที่ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยการกาหนดราคาเสนอขายต้องเป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และไม่ต่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นนั้น โดยราคาที่นามา
ถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
ในกรณีที่คณะกรรมการของบริ ษทั เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั คณะกรรมการของบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละสิ บของราคาที่คานวณได้ตามวรรคหนึ่ง โดยในการกาหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยแล้ว
(2) ราคาที่กาหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสถาบันแสดงความประสงค์
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ณ ระดับราคาที่ตอ้ งการ (book building) ซึ่งผ่านการสารวจโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์
ในกรณีที่บริ ษทั จดทะเบียนแสดงต่อสานักงานได้วา่ ราคาตามวรรคหนึ่ง (1)
มิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ และมีเหตุที่ทาให้ไม่สามารถกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ตาม
วรรคหนึ่ง (2) บริ ษทั จดทะเบียนอาจใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ น
บัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ แทนราคาตามวรรคหนึ่งได้
ข้อ 9 บริ ษทั จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
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หมวด 2
การเสนอขายหุ้นที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายชัดเจน
ส่วนที่ 1
ขั้นตอนและวิธีการในการยืน่ คาขออนุญาต
ข้อ 10 บริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ต้องยืน่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน พร้อมทั้ง
เอกสารดังต่อไปนี้ โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังกล่าว
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอให้ออกหุน้ ใหม่
(2) สาเนาหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่แสดงว่าหนังสื อนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีรายการตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) สาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติให้เสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามที่ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(4) เอกสารอื่นตามที่กาหนดเพิ่มเติมในคู่มือสาหรับประชาชน
เมื่อคาขออนุญาตและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
ให้ผขู ้ ออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2
การอนุญาต
ข้อ 11 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ในกรณีที่
ผูถ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้เป็ นดังนี้
(1) กรณีกาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ให้เป็ นไปตามข้อ 12
(2) กรณีกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาด ให้เป็ นไปตามข้อ 12 และข้อ 13
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ราคาตลาดตามวรรคหนึ่งให้คานวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้
ในกรณีที่คณะกรรมการของบริ ษทั เห็นว่ามีเหตุอนั สมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั อาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละสิ บของราคา
ที่คานวณได้ดงั กล่าว โดยในการกาหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
ด้วยแล้ว
ในกรณีที่บริ ษทั จดทะเบียนแสดงต่อสานักงานได้วา่ ราคาตลาดตามวรรคสอง
มิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุน้ บริ ษทั จดทะเบียนอาจใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้แทน
ราคาตลาดตามวรรคสองได้
(1) ราคาที่กาหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ผลู ้ งทุนสถาบันแสดงความประสงค์
ที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั ณ ระดับราคาที่ตอ้ งการ (book building) ซึ่งผ่านการสารวจโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์
(2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 12 บริ ษทั จดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ในกรณีที่
ผูถ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีลกั ษณะดังนี้ ถึงผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าอย่างน้อย
สิ บสี่ วนั ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติออกหุน้ ใหม่เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด พร้อมทั้งเปิ ดเผย
หนังสื อนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติออกหุน้ ใหม่ดงั กล่าว
(ก) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
(ข) มีสาระไม่ต่างจากร่ างหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ได้ปรับปรุ งข้อมูล
ตามข้อสังเกตของสานักงาน (ถ้ามี) ในกรณีที่มีการยืน่ ร่ างหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อให้สานักงาน
ดาเนิ นกระบวนการสอบทานข้อมูลในร่ างหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการยื่นคาขออนุญาตตามที่ระบุ
ในคู่มือสาหรับประชาชน
(2) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด โดยมติดงั กล่าวกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เป็ นตัวเลขที่แน่นอน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบหมาย
ให้คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณากาหนดราคาเสนอขายหุน้ ที่สูงกว่าราคาที่กาหนดดังกล่าวหรื อ
อาจกาหนดเงื่อนไขไว้ดว้ ยก็ได้
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ข้อ 13 บริ ษทั จดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ในกรณีที่
ผูถ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาด ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
เพิม่ เติมด้วย
(1) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ส่งต่อผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 12(1) มีขอ้ มูลตามที่กาหนด
ในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น สาหรับการเสนอขายหุ้นในกรณีดงั กล่าว
(2) มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 12(2) ต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ จานวน
รวมกันตั้งแต่ร้อยละสิ บของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง คัดค้าน
การเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
ข้อ 14 ให้บริ ษทั จดทะเบียนได้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ตามที่ยนื่ ขออนุญาต เมื่อพ้นห้าวันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 10 ซึ่งแสดงว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 12 หรื อข้อ 13 ครบถ้วนแล้ว แล้วแต่กรณี เว้นแต่สานักงานจะแจ้งเป็ นประการอื่น
ข้อ 15 บริ ษทั จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น แต่ตอ้ งไม่เกินสามเดือนนับแต่
วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(2) ภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กาหนดใน (1) ให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด
ในช่วงที่เสนอขายตามที่กาหนดในข้อ 8 ได้
หมวด 3
การเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน
ข้อ 16 การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ในกรณี เป็ น
การเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน ให้เป็ นดังนี้
(1) กรณีผถู ้ ือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั เสนอขายหุ้นที่เหลือจาก
การจัดสรรให้ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กาหนดในข้อ 8 ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 ของภาคนี้
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(2) กรณีผถู ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวไม่ต่ากว่า
ราคาถัวเฉลี่ยของหุ ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ท้ งั หมด
ต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 12 ข้อ 14
และข้อ 15 โดยอนุโลม
(3) กรณีผถู ้ ือหุน้ มีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยราคาดังกล่าวต่ากว่า
ราคาถัวเฉลี่ยของหุ ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ท้ งั หมด
ต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) แต่ไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้
ต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 โดยอนุโลม
ทั้งนี้ หุน้ ที่เสนอขายดังกล่าวต้องเป็ นหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสัดส่ วน
จนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 17 ราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ท้ งั หมดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ตามข้อ 16(2)
และ (3) ให้คานวณตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ราคาตลาดxจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด)+(ราคาเสนอขายผูถ้ ือหุ้นxจานวนหุน้ ที่เสนอขาย)
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
“ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลัง
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอ
วาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุ ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนแสดงต่อสานักงานได้ว่า
ราคาตลาดดังกล่าว มิได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของหุ้น บริ ษทั จดทะเบียนอาจใช้ราคาใดราคาหนึ่ง
ตามที่กาหนดในข้อ 11 วรรคสามแทนราคาตลาดนั้นได้
“จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด” หมายความว่า จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครั้งนี้
“ราคาเสนอขายผูถ้ ือหุ้น” หมายความว่า ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครั้งนี้
“จานวนหุน้ ที่เสนอขาย” หมายความว่า จานวนหุน้ ที่ออกใหม่ท้ งั หมดซึ่งเสนอขาย
ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครั้งนี้
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ข้อ 18 ให้นาขั้นตอนและวิธีการยืน่ คาขออนุญาตตามส่ วนที่ 1 ของหมวด 2 มาใช้บงั คับ
กับกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามข้อ 16(2) และ (3) โดยอนุโลม
หมวด 4
การเสนอขายหุ้นในกรณี อื่น
ข้อ 19 บริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 ของภาคนี้ ต้องยืน่
คาขออนุญาตต่อสานักงาน เพื่อให้สานักงานพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นนั้น และ
ต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ระบุขอ้ มูล
ที่แสดงถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในการเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย
และเงื่อนไขในการเสนอขาย โดยคานึงถึงการรักษาสิ ทธิและความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ว
(2) จัดส่งและเปิ ดเผยหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 12(1)
(3) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัด
ข้อ 20 ให้นาขั้นตอนและวิธีการยืน่ คาขออนุญาตตามส่ วนที่ 1 ของหมวด 2 มาใช้บงั คับ
กับการยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดตามหมวดนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 21 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้
ภายในสิ บห้าวันแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อ 10
ข้อ 22 บริ ษทั จดทะเบียนต้องเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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หมวด 5
เงื่อนไขการอนุญาต
ข้อ 23 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ ที่จะออกใหม่ต่อบุคคล
เป็ นการทัว่ ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับหุน้ ที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแจกจ่ายไปให้กบั บุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้การเสนอขาย
หุน้ ดังกล่าวอยู่ภายในลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อ 3(1) (2) หรื อ (3) เท่านั้น
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกหุน้ เพิ่มทุนซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อขอมติออกหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของผูไ้ ด้รับอนุญาตมีมติเห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินนั้น ทั้งนี้ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอมติดงั กล่าว
ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศว่าด้วยรายการในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจากัดก่อนการเสนอขาย โดยอย่างน้อยต้องระบุราคาเสนอขายและวิธีการกาหนดราคาเสนอขาย
ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(4) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ ให้แก่บริ ษทั ย่อย
(5) ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด หากบุคคล
ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศดังกล่าวแล้ว
ภาค 3
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ข้อ 24 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกโดย
บริ ษทั จดทะเบียนต่อบุคคลในวงจากัด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ โดยอนุโลม
(1) กรณีผถู ้ ือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดราคาเสนอขาย
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ให้เป็ นไปตาม
หมวด 1 ของภาค 2
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(2) กรณีผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิไว้
อย่างชัดเจน ให้เป็ นไปตามหมวด 2 ของภาค 2
(3) กรณีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ รองรับที่เหลือจากการจัดสรร
ให้ผถู ้ ือหุ้นตามสัดส่วน ให้เป็ นไปตามหมวด 3 ของภาค 2
(4) กรณีการเสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดใน (1) (2) และ (3) ให้เป็ นไปตามหมวด 4 ของภาค 2
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
(1) ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้ใช้ราคาเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
(2) ราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิ บห้าวันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันใดวันหนึ่งดังนี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของ
การซื้อขายหุน้ นั้นในแต่ละวัน
(ก) วันที่กาหนดราคาเสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้น
มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิตาม
ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ทั้งนี้ วันกาหนดราคาดังกล่าวต้องย้อนหลัง
ไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อผูล้ งทุน
(ข) วันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
ให้บริ ษทั เสนอขายหุ้นรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขาย
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ นั ไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 25 บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 24 ต้องจัดให้มีการจดข้อจากัดการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายกับสานักงาน ซึ่งมีขอ้ ความที่แสดงว่าบริ ษทั จะไม่รับจดทะเบียนการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่วา่ ในทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทาให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย
ในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะของบุคคลในวงจากัดตามที่กาหนดในข้อ 3 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
ข้อ 26 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 24 จัดให้มีขอ้ ตกลงการลงทุน
ในใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขาย โดยกาหนดข้อห้ามการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
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(1) เป็ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ทราบชื่อผูล้ งทุนที่จะได้รับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวอยู่แล้วในวันที่
คณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิให้บริ ษทั
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
(2) ผูถ้ ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิไว้อย่างชัดเจน
ภาค 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 27 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัดก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ อยูภ่ ายใต้บงั คับตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ก่อนการแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 74/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 13)
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในกรณี มีเหตุจาเป็ นเพื่อป้องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมหรื อเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยโดยรวม สานักงานอาจสั่งระงับ
การเสนอขายหรื อสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวในส่วนที่ยงั มิได้มี
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วได้
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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