
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 72/2558 

เร่ือง  การอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดั  

    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ 

ไปเวน้แต่ขอ้ 27  ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี  
“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ซ่ึงมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์

“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้”  หมายความวา่   ประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน 
เพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
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ภาค 1 
บททัว่ไป 

    

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัจดทะเบียน 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี แต่ไม่รวมถึงการเสนอขายหุน้ท่ีมี 
หลกัเกณฑก์ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 
  (1)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 
หา้สิบรายภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือน 
  (2)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ท่ีมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินยีสิ่บลา้นบาทภายใน 
รอบระยะเวลาสิบสองเดือน  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่ารวมของหุน้ดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหุน้นั้น               
เป็นเกณฑ ์
  (3)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนสถาบนั 
  การนบัจ านวนผูล้งทุนตาม (1) หรือการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหุ้นตาม (2)  
ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนตาม (3)  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนั      
หรือต่างเวลากนั 

  ขอ้ 4   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัจดทะเบียนต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัก าหนดราคาเสนอขาย 
หุน้เพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขาย ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 ของภาค 2  

(2)  กรณีผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนไวอ้ยา่งชดัเจน ใหเ้ป็นไปตาม
หมวด 2 ของภาค 2 

(3)  กรณีการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วน  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 ของภาค 2  

(4)  กรณีอ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 
ของภาค 2 ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 ของภาค 2 

(5)  กรณีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
ใหเ้ป็นไปตามภาค 3  

ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัเน่ืองจากบริษทัจดทะเบียน
ตอ้งเพิ่มทุนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้  
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ดงักล่าวไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้   
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ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด และ 
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามขอ้ 23(1) (3) และ (4) ดว้ย 

ขอ้ 5   การเสนอขายหุ้นไม่ว่ากรณีใดภายใตป้ระกาศน้ี หากมีเหตุอนัควรสงสัยในกรณีใด
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหุน้ตามค าขออนุญาต หรือสั่งระงบัการเสนอขาย
หรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 
ทุนช าระแลว้ 

(1)  บริษทัจดทะเบียนหรือการเสนอขายหุน้มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม                  
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุน้นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือประกาศท่ีออกตาม             
พระราชบญัญติัดงักล่าว  

(2)  การเสนอขายหุน้อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
(3)  การเสนอขายหุน้อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม  
(4)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมหรือความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น                

โดยรวมของบริษทัจดทะเบียน  
(5)  ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัอยา่งเพียงพอ 

ต่อการตดัสินใจออกเสียงในวาระท่ีบริษทัจดทะเบียนขอมติออกหุ้นใหม่ท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศน้ี 
(6)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น            

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (7)  เหตุเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงอนุมติั 
ใหอ้อกหุ้นเสนอขายตามประกาศน้ี ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น หรือเป็นการ 
จ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมหรือใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 

(8)  บริษทัจดทะเบียนมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตได ้

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั              
กบัการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตได ้
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(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว  
 (2)  บริษทัจดทะเบียนมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(3)  บริษทัจดทะเบียนมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีบริษทัจดทะเบียนขอมติ 
ออกหุน้ใหม่และมาตรการคุม้ครองผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไขให ้
บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

ภาค 2 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

    

หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นมีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการ 

ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด 
    

  ขอ้ 7   การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติมอบหมาย              
ใหค้ณะกรรมการของบริษทัเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด จะถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือ             
บริษทัจดทะเบียนไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อขอมติออกหุน้ใหม่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั   

(2)  จดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี โดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัไดล้งลายมือช่ือ                 
รับรองเอกสารนั้น ต่อส านกังานแลว้ 

(ก)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม              
คณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการเสนอให้ออกหุ้นใหม่ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ตาม (1) และเอกสารท่ีแสดงวา่หนงัสือ 
นดัประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีรายการตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ 
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(ค)  ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการมีมติให้เสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามท่ีส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี มติดงักล่าวตอ้งระบุ 
ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ใหค้ณะกรรมการของบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั 
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ีไดรั้บมติอนุมติัดงักล่าวในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้น              
ต่อผูล้งทุน ซ่ึงตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาตามท่ีก าหนดในขอ้ 8  ในการน้ี มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนด 
ราคาเสนอขายขั้นต ่าไวด้ว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 8   บริษทัจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 7  ให้เป็นไปตาม 
ท่ีไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยการก าหนดราคาเสนอขายตอ้งเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด 
ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม และไม่ต ่ากวา่ราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี   

(1)  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาท่ีน ามา 
ถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั  ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน   

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการของบริษทัเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรเม่ือพิจารณาถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั คณะกรรมการของบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ 
แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของราคาท่ีค านวณไดต้ามวรรคหน่ึง โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าว               
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดว้ยแลว้ 
 (2)  ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงค ์              
ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (book building) ซ่ึงผา่นการส ารวจโดย 
บริษทัหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนแสดงต่อส านกังานไดว้า่ราคาตามวรรคหน่ึง (1)  
มิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ และมีเหตุท่ีท าใหไ้ม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตาม 
วรรคหน่ึง (2) บริษทัจดทะเบียนอาจใชร้าคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่น 
บญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ แทนราคาตามวรรคหน่ึงได ้  

ขอ้ 9   บริษทัจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
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หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายชดัเจน 

    

ส่วนท่ี 1 
ขั้นตอนและวิธีการในการยืน่ค  าขออนุญาต 

    

  ขอ้ 10   บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั              
ในกรณีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ตอ้งยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  พร้อมทั้ง 
เอกสารดงัต่อไปน้ี โดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัไดล้งลายมือช่ือรับรองเอกสารดงักล่าว 

(1)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม                         
คณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการเสนอใหอ้อกหุน้ใหม่ 

(2)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารท่ีแสดงวา่หนงัสือนดัประชุม 
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีรายการตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

(3)  ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการมีมติให้เสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามท่ีส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์

(4)  เอกสารอ่ืนตามท่ีก าหนดเพิ่มเติมในคู่มือส าหรับประชาชน 
  เม่ือค าขออนุญาตและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้   
ใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั 
การขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 2 
การอนุญาต 

    

  ขอ้ 11   หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในกรณีท่ี               
ผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ให้เป็นดงัน้ี 
  (1)  กรณีก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ให้เป็นไปตามขอ้ 12  
  (2)  กรณีก าหนดราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาด ให้เป็นไปตามขอ้ 12 และขอ้ 13 
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  ราคาตลาดตามวรรคหน่ึงให้ค  านวณจาก ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้ใน 
ตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั  
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้นั้นในแต่ละวนั  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการของบริษทัเห็นวา่มีเหตุอนัสมควรเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั               
คณะกรรมการของบริษทัอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของราคา 
ท่ีค  านวณไดด้งักล่าว โดยในการก าหนดส่วนลดนั้นคณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น
ดว้ยแลว้ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนแสดงต่อส านกังานไดว้า่ราคาตลาดตามวรรคสอง  
มิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุน้ บริษทัจดทะเบียนอาจใชร้าคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ีแทน 
ราคาตลาดตามวรรคสองได ้  

(1)  ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดใหผู้ล้งทุนสถาบนัแสดงความประสงค์ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (book building) ซ่ึงผา่นการส ารวจโดย 
บริษทัหลกัทรัพย ์

(2)  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้ 12   บริษทัจดทะเบียนท่ีจะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในกรณีท่ี 
ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี ถึงผูถื้อหุน้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย              
สิบส่ีวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติออกหุน้ใหม่เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั  พร้อมทั้งเปิดเผย
หนงัสือนดัประชุมดงักล่าวผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอมติออกหุน้ใหม่ดงักล่าว 
 (ก)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น
 (ข)  มีสาระไม่ต่างจากร่างหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดป้รับปรุงขอ้มูล 
ตามขอ้สังเกตของส านกังาน (ถา้มี) ในกรณีท่ีมีการยืน่ร่างหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อใหส้ านกังาน
ด าเนินกระบวนการสอบทานขอ้มูลในร่างหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการยื่นค าขออนุญาตตามท่ีระบุ                     
ในคู่มือส าหรับประชาชน   
  (2)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั โดยมติดงักล่าวก าหนดราคาเสนอขายหุน้เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นอาจมอบหมาย 
ใหค้ณะกรรมการของบริษทัพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีสูงกวา่ราคาท่ีก าหนดดงักล่าวหรือ 
อาจก าหนดเง่ือนไขไวด้ว้ยก็ได ้ 
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ขอ้ 13   บริษทัจดทะเบียนท่ีจะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในกรณีท่ี 
ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายต ่ากวา่ราคาตลาด ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี            
เพิ่มเติมดว้ย 

(1)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีส่งต่อผูถื้อหุน้ตามขอ้ 12(1)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น ส าหรับการเสนอขายหุ้นในกรณีดงักล่าว 

(2)  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 12(2) ตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้จ านวน      
รวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คดัคา้น 
การเสนอขายหุ้นในราคาดงักล่าว 

  ขอ้ 14   ใหบ้ริษทัจดทะเบียนไดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั                   
ตามท่ียืน่ขออนุญาต เม่ือพน้หา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน                
ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 10 ซ่ึงแสดงวา่บริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด              
ในขอ้ 12 หรือขอ้ 13 ครบถว้นแลว้ แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ส านกังานจะแจง้เป็นประการอ่ืน 

  ขอ้ 15   บริษทัจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีใหแ้ลว้เสร็จ               
ภายในก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่เกินสามเดือนนบัแต่                
วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
  (2)  ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ เม่ือพน้ระยะเวลาตามท่ีก าหนดใน (1)  ใหค้ณะกรรมการของ              
บริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัก าหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด 
ในช่วงท่ีเสนอขายตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 ได ้  

หมวด 3 
การเสนอขายหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วน 

    

  ขอ้ 16   การอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในกรณีเป็น 
การเสนอขายหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วน ใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  กรณีผูถื้อหุ้นมีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัเสนอขายหุ้นท่ีเหลือจาก             
การจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ตามสัดส่วนตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขายตามท่ีก าหนดในขอ้ 8  ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 ของภาคน้ี  
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  (2)  กรณีผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยราคาดงักล่าวไม่ต ่ากวา่             
ราคาถวัเฉล่ียของหุ้นเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมด 
ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 12 ขอ้ 14 
และขอ้ 15  โดยอนุโลม 
  (3)  กรณีผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน โดยราคาดงักล่าวต ่ากวา่ 
ราคาถวัเฉล่ียของหุ้นเม่ือพิจารณาจากผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ทั้งหมด  
ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) แต่ไม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในคร้ังน้ี 
ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 12 ขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 โดยอนุโลม  
ทั้งน้ี หุน้ท่ีเสนอขายดงักล่าวตอ้งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือเกินสัดส่วน 
จนครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 17   ราคาถวัเฉล่ียของหุน้เม่ือพิจารณาจากผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการ 
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ (ราคา fully diluted) ตามขอ้ 16(2)  
และ (3) ใหค้  านวณตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ราคาตลาดxจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด)+(ราคาเสนอขายผูถื้อหุ้นxจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย) 
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

 

 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
“ราคาตลาด”  หมายความวา่   ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงั             

ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอ                  
วาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าว 
ตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นนั้นในแต่ละวนั  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนแสดงต่อส านกังานไดว้่า               
ราคาตลาดดงักล่าว มิไดส้ะทอ้นถึงมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหุ้น บริษทัจดทะเบียนอาจใชร้าคาใดราคาหน่ึง 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 วรรคสามแทนราคาตลาดนั้นได ้
 “จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด”  หมายความวา่   จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 
 “ราคาเสนอขายผูถื้อหุ้น”  หมายความวา่   ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้ 
ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 
 “จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย”  หมายความวา่   จ านวนหุน้ท่ีออกใหม่ทั้งหมดซ่ึงเสนอขาย 
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 
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ขอ้ 18   ใหน้ าขั้นตอนและวิธีการยืน่ค  าขออนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 2 มาใชบ้งัคบั              
กบักรณีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามขอ้ 16(2) และ (3) โดยอนุโลม 

หมวด 4 
การเสนอขายหุ้นในกรณีอ่ืน 
    

  ขอ้ 19  บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั  
ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 ของภาคน้ี ตอ้งยืน่ 
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน เพื่อใหส้ านกังานพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นนั้น และ 
ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ระบุขอ้มูล 
ท่ีแสดงถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการเสนอวาระดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
วา่เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัเม่ือพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย              
และเง่ือนไขในการเสนอขาย โดยค านึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

(2)  จดัส่งและเปิดเผยหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 12(1)  
  (3)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั 

  ขอ้ 20   ใหน้ าขั้นตอนและวิธีการยืน่ค  าขออนุญาตตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 2 มาใชบ้งัคบั               
กบัการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

ขอ้ 21   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ตามหมวดน้ี
ภายในสิบหา้วนัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น 
ตามขอ้ 10  

ขอ้ 22   บริษทัจดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามหมวดน้ีใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
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หมวด 5 
เง่ือนไขการอนุญาต 

    

  ขอ้ 23   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตโฆษณาการเสนอขายหุน้ท่ีจะออกใหม่ต่อบุคคล 
เป็นการทัว่ไป และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารท่ีเก่ียวกบัหุน้ท่ีจะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย  
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแจกจ่ายไปใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขาย              
หุน้ดงักล่าวอยู่ภายในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3(1) (2) หรือ (3) เท่านั้น 
  (2)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทุนซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อขอมติออกหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูไ้ดรั้บอนุญาตมีมติเห็นชอบให้
เปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินนั้น  ทั้งน้ี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอมติดงักล่าว 
ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศวา่ดว้ยรายการในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล 
ในวงจ ากดัก่อนการเสนอขาย โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุราคาเสนอขายและวิธีการก าหนดราคาเสนอขาย 
ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
  (4)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ให้แก่บริษทัยอ่ย 
  (5)  หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั หากบุคคล            
ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย                  
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศดงักล่าวแลว้ 

ภาค 3 
การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
    

  ขอ้ 24   การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดย 
บริษทัจดทะเบียนต่อบุคคลในวงจ ากดั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 
  (1)  กรณีผูถื้อหุ้นมีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัก าหนดราคาเสนอขาย 
หุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิตามราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ใหเ้ป็นไปตาม
หมวด 1 ของภาค 2  
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  (2)  กรณีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิไว ้
อยา่งชดัเจน ให้เป็นไปตามหมวด 2 ของภาค 2  
  (3)  กรณีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้รองรับท่ีเหลือจากการจดัสรร 
ใหผู้ถื้อหุ้นตามสัดส่วน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 ของภาค 2 
  (4)  กรณีการเสนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดใน (1) (2) และ (3) ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 ของภาค 2 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
  (1)  ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายใบส าคญั 
แสดงสิทธิรวมกบัราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธินั้น 
  (2)  ราคาตลาดใหใ้ชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกนั  
ก่อนวนัใดวนัหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉล่ียของ 
การซ้ือขายหุน้นั้นในแต่ละวนั 
 (ก)  วนัท่ีก าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น               
มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษทัก าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิตาม 
ราคาตลาดในช่วงท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินั้น ทั้งน้ี วนัก าหนดราคาดงักล่าวตอ้งยอ้นหลงั 
ไม่เกินกวา่สามวนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อผูล้งทุน 
 (ข)  วนัท่ีคณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติั 
ใหบ้ริษทัเสนอขายหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขาย 
หุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธินั้นไวอ้ย่างชดัเจน 

  ขอ้ 25   บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 24 ตอ้งจดัใหมี้การจดขอ้จ ากดัการโอน            
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายกบัส านกังาน ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บริษทัจะไม่รับจดทะเบียนการโอน              
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่วา่ในทอดใด ๆ หากการโอนดงักล่าวจะท าใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 
ในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะของบุคคลในวงจ ากดัตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ได ้เวน้แต่เป็นการโอน                  
ทางมรดก 

  ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 24 จดัใหมี้ขอ้ตกลงการลงทุน 
ในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขาย โดยก าหนดขอ้หา้มการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  เวน้แต่ 
เป็นการโอนทางมรดก  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1)  เป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคณะกรรมการ 
ของบริษทัทราบช่ือผูล้งทุนท่ีจะไดรั้บการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอยู่แลว้ในวนัท่ี 
คณะกรรมการของบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อขออนุมติัใหบ้ริษทั 
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

(2)  ผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายหุน้รองรับใบส าคญัแสดงสิทธิไวอ้ยา่งชดัเจน 

  ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

    

  ขอ้ 27   ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยูภ่ายใตบ้งัคบัตามหลกัเกณฑข์องประกาศ                      
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้น 
ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ก่อนการแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 74/2558  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ทั้งน้ี ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวมหรือเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของตลาดทุนไทยโดยรวม ส านกังานอาจสั่งระงบั 
การเสนอขายหรือสั่งยกเลิกการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ดงักล่าวในส่วนท่ียงัมิไดมี้ 
การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ได ้

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
                             (นายรพี  สุจริตกุล) 
                           เลขาธิการ 
                             ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 

                           คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


