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-ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 42/2560 
เร่ือง  การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้น 

และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน 

(ฉบบัท่ี 6) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในบทนิยามค าวา่ “ผูมี้อุปการคุณ” ของขอ้ 3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้น 
และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   ““ผูมี้อุปการคุณ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีลกัษณะของการอุปการคุณท่ีสร้างประโยชน์
อย่างชดัเจนให้กบับริษทัท่ีออกตราสารทุน เช่น ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ เป็นตน้” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557  
เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทั 
ท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 22   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกตราสารทุนประสงคจ์ะจดัสรรตราสารทุนใหแ้ก่บุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณ บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (1)  แบ่งแยกตราสารทุนท่ีจะจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณ
ออกจากตราสารทุนท่ีจะจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
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          (ก)  ประเภทบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ รวมถึงจ านวนท่ีจะจดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าว 
          (ข)  กลุ่มบุคคลท่ีจะไดรั้บจดัสรรเน่ืองจากเป็นผูมี้อุปการคุณ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ท่ีเป็นการสร้างประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองหรือชดัเจนใหก้บับริษทัท่ีออกตราสารทุนโดยกลุ่มบุคคลดงักล่าว 
และจ านวนท่ีบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรให ้  
   (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทั 
ท่ีออกหุน้จะจดัสรรหุน้ให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และผูมี้อุปการคุณรวมกนัไดไ้ม่เกินจ านวนหุน้ 
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 22/1  
   (3)  ในกรณีท่ีจะจดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกใหแ้ก่ 
ผูมี้อุปการคุณ บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ 24 ดว้ย   
   (4)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน บริษทัท่ีออก 
ตราสารทุนตอ้งระบุขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย 
ตราสารทุน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลดงัน้ี   
          (ก)  รายช่ือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรตราสารทุน 
          (ข)  จ านวนตราสารทุนท่ีจะจดัสรรใหบุ้คคลท่ีมีความสัมพนัธ์แต่ละราย 
          (ค)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจดัสรรใหก้บับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์”   

  ขอ้ 3   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 22/1 และขอ้ 22/2  แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   
   “ขอ้ 22/1   ในการค านวณหุ้นท่ีจะจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และผูมี้อุปการคุณ 
ใหใ้ชว้ิธีการค านวณดงัน้ี 
     RP + Sup + Em         25% ของ ( A – B ) โดย 
             Sup                   15% ของ ( A – B )   
     RP    =   จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ 
     Sup   =   จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณ 
     Em    =   จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานท่ีบริษทัท่ีออกหุ้นเสนอขายหุน้ให ้
      ในช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  
      แต่ไม่รวมถึงกรรมการหรือพนกังานท่ีจองซ้ือหุ้นกบับริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะ 
      ท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไป   
     A     =     จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
     B     =     จ านวนหุ้นท่ีไดแ้บง่ไวเ้พื่อจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตามสัดส่วน 
      ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหุ้น (ถา้มี) 
      ทั้งน้ี สัดส่วนหุ้นทั้งหมดท่ีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่เกินกว่า 
      สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหุน้ในบริษทัที่ออกหุ้น 
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  จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณตามวรรคหน่ึง  
ไม่ใหน้บัรวมหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงัน้ี 
   (1)  หุน้ท่ีไดจ้ดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลนั้นท่ีถือหุน้อยูใ่นบริษทัจดทะเบียน ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหุน้  ทั้งน้ี สัดส่วนหุ้นทั้งหมดท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
ตอ้งไม่เกินกวา่สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหุน้ในบริษทัท่ีออกหุน้ 
   (2)  หุน้ท่ีไดจ้ดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัท่ีออกหุน้  
ในกรณีบริษทัท่ีออกหุ้นเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่จ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีหรือหน่วยลงทุน   
  ขอ้ 22/2   ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก หากมีผูถื้อหุน้
ของบริษทัน าหุน้มาเสนอขายในคราวเดียวกนั โดยจะมีการจดัสรรหุน้ใหผู้มี้อุปการคุณดว้ย ใหน้บัรวม
การจดัสรรหุ้นในกรณีดงักล่าวในการค านวณตามขอ้ 22(2) ดว้ย 
  บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งดูแลให้ผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึงด าเนินการในลกัษณะท่ีท าให้ 
บริษทัท่ีออกหุน้ยงัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นท่ีก าหนดในหมวดน้ี”   

  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  
ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 41/2559  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
  “ขอ้ 24   บริษทัท่ีออกหุ้นจะจดัสรรหุน้ใหก้บัผูมี้อุปการคุณในการเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกไดต้่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
   (1)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารสูงสุด
ของบริษทั   
   (2)  บญัชีรายช่ือตาม (1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัในการก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเป็นการสร้างประโยชน์อย่างชดัเจนให้กบับริษทั   
ทั้งน้ี หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการอนุมติัดงักล่าวตอ้งสะทอ้นถึงลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นผูมี้อุปการคุณ 
ของบริษทัอยา่งแทจ้ริง และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจูงใจใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนัหรือเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งไม่ถูกตอ้ง   
  บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งมีกระบวนการในการดูแลติดตามใหก้ารจดัสรรหุ้นใหก้บั 
ผูมี้อุปการคุณ เป็นไปตามวรรคหน่ึงดว้ย” 



4 

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปซ่ึงไดย้ืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังานก่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยูภ่ายใต้
บงัคบัของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรตราสารทุนใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และผูมี้อุปการคุณ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2557  ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        
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