
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 29/2561 
เร่ือง  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 

โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก   
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2559  เร่ือง หลกัเกณฑช์ัว่คราว
ในการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหมต่่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครั้ งแรก ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2560  เร่ือง หลกัเกณฑช์ัว่คราว
ในการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหมต่่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครั้ งแรก (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

  ขอ้ 3   เพื่อให้บริษทัมหาชนจ ากดัที่ประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปสามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 
ซ่ึงเป็นผูล้งทุนที่จะสนบัสนุนให้เกิดความเป็นไปไดใ้นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนดงักล่าว
จนครบตามจ านวนที่ประสงคจ์ะเสนอขาย และในขณะเดียวกนัเพื่อป้องกนัมิให้มีการเสนอขายหุ้นให้กบั
ผูล้งทุนเฉพาะรายโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นประการอื่นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของ
ตลาดทุน จึงให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
ของบริษทัมหาชนจ ากดัไม่ว่าจะเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือไม่ เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศฉบบัน้ี  



2 

  ขอ้ 4   บริษทัมหาชนจ ากดัที่ไดย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นครั้ งแรกต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แลว้ บริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวไม่สามารถเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัไดอี้ก จนกว่าหุ้นของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย  เวน้แต่การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวเป็นการเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี   

หมวด 1  
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 

    

  ขอ้ 5   ในกรณีที่บริษทัมหาชนจ ากดัประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ในระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วนัที่ไดย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป จนถึงวนัที่หุ้นดงักล่าวของบริษทัเร่ิมท าการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หากบริษทัปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้   
ให้ถือว่าบริษทัไดร้ับอนุญาตจากส านกังานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนดงักล่าว 
  (1)  ไดร้ับมติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัที่อนุมตัิให้คณะกรรมการของบริษทั 
เสนอขายและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ได ้ 
โดยการกนัหุ้นบางส่วนที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
ไวแ้ลว้ มาเสนอขายและจดัสรรให้ผูล้งทุนดงักล่าว   
  (2)  เสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี   
         (ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  
         (ข)  ไมเ่ป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัมหาชนจ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ออกตราสารทุน   
          (ค)  ไม่เป็นผูม้ีอุปการคุณของบริษทัมหาชนจ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศตาม (ข)   
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  (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามที่ยื่นค าขออนุญาต

ต่อส านักงาน เมื่อรวมกบัมูลค่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone 

investor) และมูลค่าการเสนอขายหุ้นโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากดัที่เสนอขายในคราวเดียวกนั   

(ถา้มี) ไม่ต ่ากว่า 5,000 ลา้นบาท   

  (4)  จดัให้มีขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  

โดยให้ผูล้งทุนดงักล่าวช าระราคาค่าหุ้นที่ซ้ือในราคาเดียวกบัราคาหุ้นที่บริษทัจะเสนอขายต่อประชาชน

เป็นการทัว่ไป  ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์กบัผูล้งทุนหลกั

โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) เป็นพิเศษกว่าผูล้งทุนรายอ่ืน ๆ   

  บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งด าเนินการให้แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ที่ยื่นต่อส านกังานมีการระบุรายช่ือผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ทีต่กลงซ้ือหุ้นตาม

วรรคหน่ึงและจ านวนหุ้นโดยประมาณที่แต่ละรายตกลงซ้ือ โดยจะระบุจ านวนเงินโดยประมาณที่แต่ละราย

ตกลงซ้ือไวด้ว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ก่อนที่แบบดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั   

  ขอ้ 6   ในกรณีที่บริษทัมหาชนจ ากดัไดร้ับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายหลกัทรัพย  ์
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  รวมทั้งแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ที่ยื่นต่อส านักงานมีผลใชบ้งัคบัแลว้  หากบริษทัจะเสนอขายหุ้นบางส่วนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ก่อนที่จะเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป  บริษทัจะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเมื่อ 
  (1)  ระบุการด าเนินการนั้นไวอ้ย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ยื่นต่อส านักงาน 
  (2)  เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5(2) และ (4)   
  (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหุ้นตามจ านวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ไม่ต ่ากว่า 5,000 ลา้นบาท   
  ในกรณีที่ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ตกลงซ้ือหุ้นจาก 
บริษทัมหาชนจ ากดัแลว้  ให้บริษทัแกไ้ขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่มี 
ผลใชบ้งัคบัแลว้นั้นเพื่อให้ปรากฏช่ือผูล้งทุนดงักล่าว และจ านวนหุ้นที่ตกลงซ้ือ ก่อนที่จะเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป  ทั้งน้ี หากบริษทัไม่แกไ้ขเพิ่มเติมตามที่ก าหนดน้ี ส านักงานอาจพิจารณา 
ใชอ้ านาจส่ังการตามมาตรา 76 ตามควรแก่กรณี  
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หมวด 2  
อ านาจของส านกังาน  

    

  ขอ้ 7   ในกรณีที่บริษทัมหาชนจ ากดัไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 6 วรรคหน่ึง ส านกังาน
อาจส่ังระงบัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าบริษทัจะไดป้ฏิบตัิให้
ถูกตอ้ง หรือจะส่ังเพิกถอนการอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้  

  ขอ้ 8   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ตามประกาศน้ีไวก่้อนหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
ในกรณีดงักล่าวได ้  
  (1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบตัิตาม 
เงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขภายหลงั 
การอนุญาตได ้  
  (2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่มีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 
ที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


