ร่ างประกาศตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ
ที่ผา่ นการพิจารณาของฝ่ ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
เมื่อวันที่....21 มิ.ย. 60...................................
CSDS เลขที่…..161/2558..........ครั้งที่.....7....

-ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 42/2560
เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน
(ฉบับที่ 6)
__________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “ผูม้ ีอุปการคุณ” ของข้อ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น
และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“
“ผูม้ ีอุปการคุณ” หมายความว่า บุคคลที่มีลกั ษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์
อย่างชัดเจนให้กบั บริ ษทั ที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ เป็ นต้น”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557
เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั
ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2560 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22 ในกรณีที่บริ ษทั ที่ออกตราสารทุนประสงค์จะจัดสรรตราสารทุนให้แก่บุคคล
ที่มีความสัมพันธ์หรื อผูม้ ีอุปการคุณ บริ ษทั ที่ออกตราสารทุนต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) แบ่งแยกตราสารทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรื อผูม้ ีอุปการคุณ
ออกจากตราสารทุนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทัว่ ไปไว้อย่างชัดเจน และเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
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(ก) ประเภทบุคคลที่มีความสัมพันธ์ รวมถึงจานวนที่จะจัดสรรให้บุคคลดังกล่าว
(ข) กลุ่มบุคคลที่จะได้รับจัดสรรเนื่องจากเป็ นผูม้ ีอุปการคุณ ลักษณะความสัมพันธ์
ที่เป็ นการสร้างประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรื อชัดเจนให้กบั บริ ษทั ที่ออกตราสารทุนโดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว
และจานวนที่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้
(2) ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก บริ ษทั
ที่ออกหุน้ จะจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ ีอุปการคุณรวมกันได้ไม่เกินจานวนหุน้
ตามที่กาหนดในข้อ 22/1
(3) ในกรณีที่จะจัดสรรหุน้ ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกให้แก่
ผูม้ ีอุปการคุณ บริ ษทั ที่ออกตราสารทุนต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 24 ด้วย
(4) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายตราสารทุนของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ที่ออก
ตราสารทุนต้องระบุขอ้ มูลในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ตราสารทุน โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลดังนี้
(ก) รายชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่จะได้รับการจัดสรรตราสารทุน
(ข) จานวนตราสารทุนที่จะจัดสรรให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์แต่ละราย
(ค) เหตุผลและความจาเป็ นที่จดั สรรให้กบั บุคคลที่มีความสัมพันธ์”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
“ข้อ 22/1 ในการคานวณหุ ้นที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ ีอุปการคุณ
ให้ใช้วิธีการคานวณดังนี้
RP + Sup + Em
25% ของ ( A – B ) โดย
Sup
15% ของ ( A – B )
RP = จานวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์
Sup = จานวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ
Em = จานวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานที่บริ ษทั ที่ออกหุ้นเสนอขายหุน้ ให้
ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
แต่ไม่รวมถึงกรรมการหรื อพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริ ษทั หลักทรัพย์ในฐานะ
ที่เป็ นลูกค้าทัว่ ไป
A = จานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้
B = จานวนหุ้นที่ได้แบ่งไว้เพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนตามสัดส่วน
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกหุ้น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นทั้งหมดที่จดั สรรให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนต้องไม่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ที่ออกหุ้น
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จานวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรื อผูม้ ีอุปการคุณตามวรรคหนึ่ง
ไม่ให้นบั รวมหุ้นที่ได้จดั สรรให้แก่บุคคลดังนี้
(1) หุน้ ที่ได้จดั สรรให้บุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ของบุคคลนั้นที่ถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั จดทะเบียน ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ออกหุน้ ทั้งนี้ สัดส่ วนหุ ้นทั้งหมดที่จดั สรรให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน
ต้องไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ที่ออกหุน้
(2) หุน้ ที่ได้จดั สรรให้บุคคลดังกล่าวในฐานะที่เป็ นลูกค้าของบริ ษทั ที่ออกหุน้
ในกรณีบริ ษทั ที่ออกหุ้นเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่จากัดเฉพาะหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้หรื อหน่วยลงทุน
ข้อ 22/2 ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก หากมีผถู ้ ือหุน้
ของบริ ษทั นาหุน้ มาเสนอขายในคราวเดียวกัน โดยจะมีการจัดสรรหุน้ ให้ผมู ้ ีอุปการคุณด้วย ให้นบั รวม
การจัดสรรหุ้นในกรณี ดงั กล่าวในการคานวณตามข้อ 22(2) ด้วย
บริ ษทั ที่ออกหุน้ ต้องดูแลให้ผถู ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่งดาเนินการในลักษณะที่ทาให้
บริ ษทั ที่ออกหุน้ ยังปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นที่กาหนดในหมวดนี้”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2559 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
“ข้อ 24 บริ ษทั ที่ออกหุ้นจะจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูม้ ีอุปการคุณในการเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ต้องอยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่กาหนดโดยผูบ้ ริ หารสูงสุด
ของบริ ษทั
(2) บัญชีรายชื่อตาม (1) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการกาหนดลักษณะความสัมพันธ์ ที่เป็ นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กบั บริ ษทั
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมตั ิดงั กล่าวต้องสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่เป็ นผูม้ ีอุปการคุณ
ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการจูงใจให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชันหรื อเอื้อประโยชน์
ให้แก่บริ ษทั อย่างไม่ถูกต้อง
บริ ษทั ที่ออกหุน้ ต้องมีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นให้กบั
ผูม้ ีอุปการคุณ เป็ นไปตามวรรคหนึ่งด้วย”
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ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปซึ่งได้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับ อยูภ่ ายใต้
บังคับของข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรตราสารทุนให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ ีอุปการคุณ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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