
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 46/2559    

เร่ือง หลกัเกณฑช์ัว่คราวในการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 

หุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
(ฉบบัประมวล) 

________________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะไดมี้การประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor)  
เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปไวเ้ป็นการเฉพาะ 1 

   ขอ้ 2   เพื่อใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกสามารถเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone investor) ซ่ึงเป็นผูล้งทุนท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดความเป็นไปไดใ้นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อประชาชนดงักล่าวจนครบตามจ านวนท่ีประสงคจ์ะเสนอขาย และในขณะเดียวกนัเพื่อป้องกนั 
มิใหมี้การเสนอขายหุ้นใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะรายโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นประการอ่ืนท่ีจะก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของตลาดทุน จึงใหก้ารเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศฉบบัน้ี   

   ขอ้ 3   บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดย้ืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกต่อส านกังานแลว้ บริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวไม่สามารถเสนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัภายใตภ้าค 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559   
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  ไดอี้ก

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 55/2560  เร่ือง หลกัเกณฑช์ัว่คราวในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครั้ งแรก (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
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จนกวา่หุน้ของบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวน้แต่เป็นการเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ในระหวา่งช่วงเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 3 หากบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้  ใหถื้อวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ต่อผูล้งทุนดงักล่าว   
 (1)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีอนุมติัให้คณะกรรมการของบริษทัเสนอขาย 
และจดัสรรหุน้เพิ่มทุนให้ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ได ้โดยการกนัหุ้นบางส่วนท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติให้ออกหุน้เพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกไวแ้ลว้ มาเสนอขาย
และจดัสรรใหผู้ล้งทุนดงักล่าว 
 (2)  เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 17/2551  เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
  (ข)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัมหาชนจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภท 
หุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  (ค)  ไม่เป็นผูมี้อุปการคุณของบริษทัมหาชนจ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
ตาม (ข)  
 (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกตามท่ียืน่
ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน เม่ือรวมกบัมูลค่าการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone investor) และมูลค่าการเสนอขายหุน้โดยผูถื้อหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเสนอขายใน 
คราวเดียวกนั (ถา้มี) ไม่ต ่ากว่า 5,000 ลา้นบาท 
 (4)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor)  
โดยใหผู้ล้งทุนดงักล่าวช าระราคาค่าหุน้ท่ีซ้ือในราคาเดียวกบัราคาหุน้ท่ีบริษทัจะเสนอขายต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
 บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งด าเนินการใหมี้การระบุรายช่ือผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone investor) ท่ีตกลงซ้ือหุน้ตามวรรคหน่ึงและจ านวนหุ้นท่ีแต่ละรายตกลงซ้ือไวใ้นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยืน่ต่อส านกังาน ก่อนท่ีแบบดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรัพย  ์
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  รวมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวท่ียืน่ต่อส านกังานมีผลใชบ้งัคบัแลว้  หากบริษทัจะเสนอขายหุน้บางส่วนต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ก่อนท่ีจะเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป  บริษทัจะด าเนินการ 
ดงักล่าวไดต้่อเม่ือ 
   (1)  ระบุการด าเนินการนั้นไวอ้ยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ยืน่ต่อส านกังาน 
   (2)  เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4(2) และ (4) 
   (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหุน้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ไม่ต ่ากวา่ 5,000 ลา้นบาท 
   ในกรณีท่ีบริษทัมหาชนจ ากดัไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจสั่งระงบั 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกวา่บริษทัจะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง หรือ 
จะสั่งเพิกถอนการอนุญาตไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้
   ในกรณีท่ีผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ตกลงซ้ือหุน้จาก 
บริษทัมหาชนจ ากดัแลว้  ให้บริษทัแกไ้ขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มี 
ผลใชบ้งัคบัแลว้นั้นเพื่อให้ปรากฏช่ือผูล้งทุนดงักล่าว และจ านวนหุ้นท่ีตกลงซ้ือ ก่อนท่ีจะเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  ทั้งน้ี หากบริษทัไม่แกไ้ขเพิ่มเติมตามท่ีก าหนดน้ี ส านกังานอาจ 
พิจารณาใชอ้ านาจสั่งการตามมาตรา 76 ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
    (นายรพี  สุจริตกุล) 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


