ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 5/2562
เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผา่ นผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิง
_________________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 64(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 3/2558 เรื่ อง การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นผูใ้ ห้บริ การ
ระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ข้อ 2 ในประกาศนี้
คาว่า “หลักทรัพย์” “หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง” “หุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิง” และ “ระบบคราวด์
ฟันดิง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง
คาว่า “บริ ษทั ย่อย” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูบ้ ริ หาร” และ “ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ มิให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหุ ้น ของบริ ษทั มหาชนจากัดที่มีหุ้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 4 การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงที่ออกใหม่โดยบริ ษทั ผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบ
คราวด์ฟันดิงซึ่งเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน
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(1) การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงต่อผูล้ งทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
(ข) นิติบุคคลร่ วมลงทุนหรื อกิจการเงินร่ วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั ต่อประชาชน
(ค) ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบคราวด์ฟันดิง
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงต่อผูล้ งทุนรายบุคคลที่มิใช่ผลู ้ งทุนตาม (ก)
(ข) หรื อ (ค) ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริ ษทั
ต่อผูล้ งทุนประเภทนี้แต่ละรายไม่เกิน 1 แสนบาท
(ข) มูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริ ษทั
ต่อผูล้ งทุนประเภทนี้ท้ งั หมดรวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับแต่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงเป็ นครั้งแรก และไม่เกิน 40 ล้านบาทนับแต่วนั ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์
คราวด์ฟันดิงผ่านผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์ฟันดิงครั้งแรก
การคานวณมูลค่าการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ถือเอาราคาเสนอขายหลักทรัพย์
คราวด์ฟันดิงนั้นเป็ นเกณฑ์ โดยมิให้นบั รวมมูลค่าหุน้ กูค้ ราวด์ฟันดิงที่มีการชาระหนี้ตามหุ้นกูค้ ราวด์
ฟันดิงนั้นไปแล้ว
ข้อ 5 ให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในทอดต่อ ๆ ไปจากการเสนอขายตามข้อ 4 ได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน หากการเสนอขาย
ในทอดต่อ ๆ ไปดังกล่าวเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามข้อ 4(1) หรื อ (2) โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่เข้าลักษณะ
อนุโลมตามข้อ 4(2) ให้ถือปฏิบตั ิวา่ ในกรณีที่มีผถู ้ ือหลักทรัพย์หลายรายร่ วมกันเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
เดียวกันซึ่งออกโดยบริ ษทั เดียวกัน หรื อเสนอขายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ให้นบั รวมการเสนอขายของผูถ้ ือ
หลักทรัพย์ทุกราย เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยผูถ้ ือหลักทรัพย์เพียงหนึ่งราย ทั้งนี้ การร่ วมกันเสนอขาย
หลักทรัพย์ดงั กล่าวให้รวมถึงพฤติการณ์ที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาและระยะเวลาเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกัน
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(2) ปรากฏข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละรายเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
(ข) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
(ค) เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แต่ละราย
ในที่สุดไปสู่บุคคลเดียวกัน
ข้อ 6 การยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อ
ชี้ชวนต่อสานักงานตามข้อ 5 ให้อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ้ งไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นการทัว่ ไป
(2) ในกรณีที่ผถู ้ ือหลักทรัพย์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะ
เสนอขายหรื ออยูร่ ะหว่างเสนอขาย ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตอ้ งแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่ผลู ้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
ข้อ 7 ให้ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามประกาศนี้ รายงานผลการขายหลักทรัพย์
ตามแนวทาง และวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วันที่เสนอขาย ครั้งที่เสนอขาย
(2) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของหลักทรัพย์
(3) จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งหมด และจานวนหลักทรัพย์ที่ขายได้ท้ งั หมด
(4) ราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(5) ชื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริ การระบบหรื อ
เครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทาการเสนอขาย
(6) ชื่อและที่อยูข่ องผูซ้ ้ือหลักทรัพย์ และจานวนหลักทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือแต่ละรายได้รับ
(7) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ ายงานผลการขาย
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ข้อ 8 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2558 เรื่ อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ผา่ นผูใ้ ห้บริ การระบบหรื อเครื อข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ให้การอ้างอิงประกาศดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จาปี รัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

