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- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 ท่ี ทจ. 50/2562  
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขาย 

หุน้ของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุ้น 
  (ฉบบัท่ี 4) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2558   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุน้ของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุน้ ลงวนัท่ี 2 เมษายน  
พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุ้น (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
   “ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
   “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
และผูล้งทุนรายใหญ่ 

“ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ”  หมายความว่า   ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง 

“ผูใ้ห้บริการ”  หมายความว่า   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการให้บริการ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และให้หมายความรวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบใหเ้ขา้ร่วมโครงการทดสอบและพฒันานวตักรรมเพื่อสนบัสนุนการใหบ้ริการเก่ียวกบัตลาดทุน 
ท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาต 
 “ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บุคคลใด ๆ ซ่ึงซ้ือหุน้จากผูเ้สนอขายโดยมี 
ขอ้ผกูพนัไม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยายท่ีจะน าหุน้นั้นไปเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของผูเ้สนอขายดงักล่าว 
อีกทอดหน่ึง ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบ 
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  ค าวา่ “นิติบุคคลร่วมลงทุน” และ “กิจการเงินร่วมลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบั 
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชน 
 ค าวา่ “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัยอ่ย” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูบ้ริหาร” และ “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดังกล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ 
เสนอขายหลกัทรัพย”์ 

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (จ) ใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้น  
ของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุน้ ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษทัจ ากดั 
โดยผูถื้อหุ้น (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562   
  “(จ)  การเสนอขายหุ้นซ่ึงผูเ้สนอขายเป็นบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัย่อยของ 
บริษทัจดทะเบียนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามแผน 
การควบรวมกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 2/1  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้โดยตรง 
หรือเสนอขายผา่นผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บหุ้นท่ีเสนอขายนั้นในท่ีสุด 
           1.  การเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น   
           2.  การเสนอขายตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวท่ีให้เสนอขายต่อ 
ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้เ้สนอขายมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ” 

  ขอ้ 3   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 2/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 8/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุน้ของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุ้น  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 2/1   การเสนอขายหุ้นตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (1) (จ) ให้อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการเสนอขายหุ้นตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูเ้สนอขาย  
โดยราคาเสนอขายหรือหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขายตอ้งสมเหตุสมผลโดยค านึงถึงมูลค่ายติุธรรม 
ของหุน้ท่ีเสนอขาย 
  (2)  หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นท่ีได้ส่งเพื่อการประชุมตาม (1) ตอ้งมีขอ้มูล 
อนัเป็นสาระส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดของการเสนอขาย 
ราคาเสนอขายหรือหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขาย ขั้นตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ 
การควบรวมกิจการ ขอ้ดี ขอ้เสีย และผลกระทบต่อผูถื้อหุ้น  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
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เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล  
ของราคาเสนอขายหรือหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว 
  (3)  ผูเ้สนอขายจดัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นอิสระรับหุน้ท่ีจะเสนอขายดงักล่าว 
ไปจ าหน่ายต่อผูถื้อหุ้นของผูเ้สนอขายตามสัดส่วนการถือหุน้ตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (1) (จ) 1. หรือ 2.   
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีท่ีแสดงได้ว่ามีมาตรการทดแทนท่ีจะท าให้เช่ือมัน่ได้ว่า 
ผูถื้อหุ้นจะได้รับการประเมินความเหมาะสมก่อนการลงทุนในหุน้ดงักล่าว 
  (4)  ผูเ้สนอขายแจกจ่ายขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้ 
เป็นการล่วงหนา้ในระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการศึกษาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจลงทุนซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 
สิบส่ีวนัก่อนวนัเร่ิมตน้การจองซ้ือ  ทั้งน้ี ผูเ้สนอขายตอ้งไม่โฆษณาการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นการทัว่ไป   
เวน้แต่เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในการแจง้ขอ้มูลให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสิทธิและการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นดงักล่าว 
  (5)  ผูเ้สนอขายตอ้งใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือหุน้ภายในระยะเวลา 
ท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในขอ้มูลท่ีแจกจ่ายตาม (4) โดยผูเ้สนอขายตอ้งคืนเงินค่าจองซ้ือให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นท่ียกเลิกการจองซ้ือตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการคืนเงินค่าจองซ้ือท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
  (6)  การเสนอขายหุน้ดงักล่าวแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ตาม (1) แต่ตอ้งไม่เกินสามเดือนในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัราคาเสนอขายหุ้นไวอ้ย่างชัดเจน   
หรือไม่เกินหน่ึงปีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาเสนอขาย แลว้แต่กรณี 
  (7)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายจดัให้มีผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพย ์ผูเ้สนอขายตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลง 
เพื่อให้ผูรั้บช่วงซ้ือหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์น (3) (4) (5) และ (6) และรายงานผลการขายตาม 
ขอ้ 3/1 โดยอนุโลม”  

  ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 8/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเสนอขายหุน้ของบริษทัจ ากดัโดยผูถื้อหุ้น  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558   
   “ขอ้ 3/1   ใหผู้เ้สนอขายหุ้นตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (1) (จ) รายงานผลการขายหุน้ 
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย โดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  (1)  วนัท่ีเสนอขายหุ้น 
   (2)  ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย 
   (3)  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายทั้งหมด และจ านวนหุน้ท่ีขายไดท้ั้งหมด  
   (4)  ราคาของหุน้ท่ีเสนอขาย 
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  (5)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อหุ้น และจ านวนท่ีผูซ้ื้อหุ้นแต่ละรายไดรั้บจดัสรร 

   (6)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ายงานผลการขาย” 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


