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ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 43/2560
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(ฉบับที่ 3)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (3) ในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนหรื อต่อสานักงาน
ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความที่อาจทาให้
ผูล้ งทุนสาคัญผิด”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (1) ในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตหรื อสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่ องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรื อ
ต่อสานักงานที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุน
สาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยูจ่ ริ งในรายการหรื อ
การดาเนินการที่มีนยั สาคัญ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
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“(1) ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตที่จะนาหุ ้นของบริ ษทั เข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์
ต้องดาเนินการดังนี้
(ก) ไม่กาหนดราคาหุน้ ในบางส่ วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปสู งกว่า
ราคาหุน้ ในส่วนที่แบ่งสรรไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนด ไม่วา่ การเสนอขาย
ต่อบุคคลที่กาหนดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
หรื อตั้งแต่วนั ที่ยนื่ คาขออนุญาตจนถึงวันที่หุน้ ของบริ ษทั ได้เข้าซื้อขายเป็ นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
เว้นแต่การเสนอขายต่อบุคคลที่กาหนดดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. การเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. การเสนอขายต่อบุคคลใดตามโครงการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
3. เป็ นกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) จัดให้มีขอ้ ตกลงกับบุคคลที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของผูไ้ ด้รับ
อนุญาตในราคาต่ากว่าราคาหุ ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปในระหว่าง 6 เดือนก่อนการยืน่ คาขออนุญาต
เสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ ในการนาหุ้นของตนไปฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกับการฝาก
หลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายหุ ้นของตนเองตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการรับหุ้นสามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจัดให้มีความเห็นของที่ปรึ กษา
กฎหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การได้หุน้ ในราคาต่าดังกล่าวเป็ นผล
จากการทาธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนการได้หุน้ นั้นไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน”
ข้อ 4 มิให้นาการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 3 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับบุคคล
ที่ได้รับการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ากว่าราคาหุ ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในระหว่าง
6 เดือนก่อนการยืน่ คาขออนุญาตไปฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มาใช้บงั คับกับกรณี ที่มีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วสาหรับหุ ้นดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 5 ให้บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไปซึ่งได้ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ยังคงอยูภ่ ายใต้
บังคับของข้อ 38(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
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และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

