
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ. 29/2561 
เรื่อง  การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 

โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

(ฉบับประมวล) 
    

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก   
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์ช่ัวคราว
ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ลงวันที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 55/2560  เรื่อง หลักเกณฑ์ช่ัวคราว
ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   

  ข้อ 3   เพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปสามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 
ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่จะสนับสนุนให้เกิดความเป็นไปได้ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนดังกล่าว 
จนครบตามจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย และในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้มีการเสนอขายหุ้นให้กับ 
ผู้ลงทุนเฉพาะรายโดยมีวัตถุประสงค์เป็นประการอื่นที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของ 
ตลาดทุน จึงให้การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
ของบริษัทมหาชนจำกัดไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้  
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  ข้อ 42   บริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะดังตอ่ไปนี้ จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจำกัดมิได้ จนกว่าหุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว้นแต ่
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศนี้   
  (1)  บริษัทที่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
เป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว 
  (2)  บริษัทที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ 
และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ 

หมวด 1  
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 

    

  ข้อ 5   ในกรณทีี่บริษัทมหาชนจำกัดประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ในระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จนถึงวันที่หุ้นดังกล่าวของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หากบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว   
ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนดังกล่าว 
  (1)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัท 
เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ได้  
โดยการกันหุ้นบางส่วนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทนุเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 
ไว้แล้ว มาเสนอขายและจัดสรรให้ผู้ลงทุนดังกล่าว   
  (2)  เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้   
        (ก)  เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์   

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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        (ข)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน   
        (ค)  ไม่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศตาม (ข) 
        (ง)1  ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งรับจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปดังกล่าว 
  (3)  มมีูลค่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไปตามที่ยื่นคำขออนุญาต 
ต่อสำนักงาน เมื่อรวมกับมูลค่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone 
investor) และมูลค่าการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดที่เสนอขายในคราวเดียวกัน  
(ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท   
  (4)  จัดให้มีข้อตกลงกับผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
โดยให้ผู้ลงทุนดังกล่าวชำระราคาค่าหุ้นที่ซื้อในราคาเดียวกับราคาหุ้นที่บริษัทจะเสนอขายต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไป  ทั้งนี ้ต้องไม่มีข้อตกลงหรอืสัญญาใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์กับผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) เป็นพิเศษกว่าผู้ลงทุนรายอื่น ๆ   
  บริษัทมหาชนจำกัดต้องดำเนินการให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
ที่ยื่นต่อสำนกังานมีการระบุรายช่ือผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ที่ตกลงซือ้หุ้นตาม
วรรคหนึ่งและจำนวนหุ้นโดยประมาณที่แต่ละรายตกลงซื้อ โดยจะระบุจำนวนเงินโดยประมาณที่แต่ละราย 
ตกลงซื้อไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ก่อนที่แบบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ   

  ข้อ 6   ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ดังกล่าว 
ที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว  หากบริษัทจะเสนอขายหุ้นบางส่วนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ก่อนที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป  บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อ 
  (1)  ระบุการดำเนินการนั้นไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน 
  (2)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5(2) และ (4)   
  (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหุ้นตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท   
 

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2562  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ในกรณีที่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ตกลงซื้อหุ้นจาก 
บริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่มีผลใช้บังคับแล้วนั้นเพื่อให้ปรากฏช่ือผู้ลงทุนดังกล่าว และจำนวนหุ้นที่ตกลงซื้อ ก่อนที่จะเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ หากบริษัทไม่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่กำหนดนี้ สำนักงานอาจพิจารณา 
ใช้อำนาจส่ังการตามมาตรา 76 ตามควรแก่กรณ ี 

หมวด 1/12 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยไ์ลฟ์เอก็ซ์เช้นจ์ ตอ่ผู้ลงทุนหลัก 

โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
    

  ข้อ 6/12   ในกรณทีี่บริษทัมหาชนจำกัดประสงค์จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก
โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซเ์ช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอก็ซ์เช้นจ์ จนถึงวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์  หากบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้แล้ว ให้ถือว่าบริษัทได้รับอนุญาต
จากสำนักงานให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนดังกล่าว 
  (1)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5  เว้นแต่หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 (ก)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ลงทุนตามข้อ 5(2) 
 (ข)  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมูลค่าการเสนอขายตามข้อ 5(3)  
  (2)  เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้  
 
 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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  (ก)  ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุน 
ที่มีลักษณะเฉพาะ  ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ 
  (ข)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน   
  (ค)  ไม่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทมหาชนจำกัดตามที่กำหนดไว้ในประกาศตาม (ข)  
  (ง)  ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งรับจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปดังกล่าว 

  ข้อ 6/22   ในกรณทีี่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพยท์ี่บริษทัมหาชนจำกัด
ได้ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว  หากบริษัทจะเสนอขายหุ้นบางส่วนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ก่อนที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อ 
  (1)  ระบุการดำเนินการนั้นไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ยื่นต่อสำนักงาน 
  (2)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5(4) และข้อ 6/1(2) 
  ให้นำความในข้อ 6 วรรคสองมาใช้บังคับกับบริษัทตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

หมวด 2  
อำนาจของสำนักงาน  

    

  ข้อ 72   ในกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 6 วรรคหนึง่ หรอืข้อ 6/2 
วรรคหนึ่ง สำนักงานอาจส่ังระงับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าบริษัทจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจะส่ังเพิกถอนการอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  

 

 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2564  เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก 
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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  ข้อ 8   ในกรณทีี่ปรากฏข้อเท็จจรงิต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจส่ังระงับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ตามประกาศนี้ไว้กอ่นหรอืส่ังเพกิถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
ในกรณีดงักล่าวได ้  
  (1)  ผู้ได้รับอนุญาตมีข้อบกพร่องหรอืมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลัง 
การอนุญาตได้   
  (2)  ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มนีัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑ์อื่น 
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   

      ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 


