
 

 

   
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 17/2563 
เร่ือง  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม”  หมายความวา่   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมการระดมทุนผา่นตลาดทุน 
 “วิสาหกิจขนาดกลาง”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัท่ีเขา้ลกัษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุน
ผา่นตลาดทุน 
 “โครงการส่งเสริมการระดมทุนผา่นตลาดทุน”  หมายความวา่   โครงการส่งเสริม 
การระดมทุนผา่นตลาดทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหวา่งส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มกบัส านกังาน  
 “นิติบุคคลร่วมลงทุน” (venture capital)  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจการร่วมลงทุนในวิสาหกิจ
เร่ิมตน้ (startup) และจ ากดัลกัษณะของผูล้งทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
 “กิจการเงินร่วมลงทุน” (private equity)  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจ ากดั
ลกัษณะของผูล้งทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
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 (2)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรัพยสิ์น 
ท่ีเกิดจากเงินทุน 
 (3)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอ่ืนผา่นการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุน้หรือ 
การสนบัสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ของกิจการนั้นในภายหลงั โดยมีส่วน 
ในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใด 
ในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 
 “กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 “พนกังาน”  หมายความวา่   ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหแ้ก่บริษทัหรือบริษทัยอ่ยเน่ืองจาก 
การจา้งแรงงาน โดยไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง หรือส่ิงของอ่ืนใดเป็นการตอบแทนการท างาน 
 “ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุน 
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
 ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” และ “บริษทัยอ่ย” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

หมวด 1 
การจดัท า ยืน่ หรือส่ง ขอ้มูล 
และเอกสารตามประกาศ 

_________________ 

  ขอ้ 3   ภาษาท่ีใชใ้นการจดัท า ยืน่ ส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี  
ใหใ้ชภ้าษาไทย   
  ผูมี้หนา้ท่ีตามประกาศน้ีอาจจดัท า ยืน่ ส่ง หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารตามวรรคหน่ึง 
เป็นภาษาองักฤษดว้ยก็ได ้โดยมีสาระส าคญัของขอ้มูลไม่ต่างจากขอ้มูลหรือเอกสารฉบบัภาษาไทย   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการยืน่หรือส่งต่อส านกังาน ตอ้งยืน่หรือส่งค ารับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
มาพร้อมกนัดว้ย   

  ขอ้ 4   การยืน่หรือส่งขอ้มูลหรือเอกสารตามประกาศน้ี ให้เป็นไปตามรูปแบบและ
วิธีการท่ีส านกังานก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
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หมวด 2  
อ านาจของส านกังาน 
_________________ 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตามประกาศน้ีไวก่้อนหรือสั่ง 
เพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในกรณีดงักล่าวได ้  
  (1)  บริษทัมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือ 
จะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขตามประกาศน้ีได ้
  (2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียง
กฎเกณฑอ่ื์นท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

หมวด 3 
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ท่ีเป็นบริษทัจ ากดั 

_________________ 

  ขอ้ 6   การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อบุคคลในวงจ ากดั หมายถึง การเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อ 
บุคคลท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือผูล้งทุน 
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
          (ข)  กรรมการหรือพนกังาน และใหร้วมถึงการเสนอขายต่อบุคคลใด ๆ เพื่อให้
กรรมการหรือพนกังานไดรั้บประโยชน์จากหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายนั้นในท่ีสุด 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยวิสาหกิจขนาดกลางต่อผูล้งทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการเสนอขายทุกคร้ังรวมกนัมีจ านวนผูล้งทุนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกนั
ทั้งส้ินไม่เกิน 20 ลา้นบาท  ทั้งน้ี การค านวณมูลค่าการเสนอขายดงักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้นเป็นเกณฑ ์
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  การนบัจ านวนผูล้งทุนและการค านวณมูลค่ารวมการเสนอขายหลกัทรัพยต์าม 
วรรคหน่ึง (2) ไม่นบัรวมส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนตามวรรคหน่ึง (1)  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขาย
ดงักล่าวจะกระท าในเวลาเดียวกนัหรือต่างเวลากนั   

  ขอ้ 7   ใหว้ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ต่อบุคคลในวงจ ากดัได ้ 
  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
เม่ือไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนส าหรับหุน้กูท่ี้เสนอขายกบัส านกังานตามวรรคสาม  ทั้งน้ี ให้ถือว่า
ส านกังานรับจดขอ้จ ากดัการโอนในวนัท่ีส านกังานไดรั้บการแสดงเจตนาจดขอ้จ ากดัการโอน 
ดงักล่าวแลว้ 
  ขอ้จ ากดัการโอนตามวรรคสองตอ้งแสดงไดว้า่ ผูอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะไม่รับ 
จดทะเบียนการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว 
จะท าใหหุ้้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังนั้นไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายในวงจ ากดัตาม 
แต่ละลกัษณะการเสนอขายตามขอ้ 6 ได ้ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก หรือเป็นการเสนอขาย 
หุน้กูแ้ปลงสภาพต่อผูล้งทุนตามขอ้ 6 วรรคหน่ึง (1) (ข) หรือ (2) ผูไ้ดรั้บอนุญาตสามารถจดทะเบียน 
การโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่วา่ในทอดใด ๆ ต่อผูล้งทุนตามขอ้ 6 วรรคหน่ึง (1) (ก) ได ้

  ขอ้ 8   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้สรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรัพยต์ามแบบ Factsheet SME ทา้ยประกาศน้ี 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน   
  (2)  ไม่โฆษณาการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทัว่ไป  
และหากจะมีการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายหรือก าลงัเสนอขาย ตอ้งใหข้อ้มูลกบั 
บุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวอยูภ่ายในลกัษณะ 
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 เท่านั้น 
  (3)  รายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อส านกังานภายในก าหนดเวลาดงัน้ี   
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
    (ก)  กรณีเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ รายงานผลการขายหุน้ภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย  
    (ข)  กรณีเสนอหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่  
    1.  บริษทัมีหนา้ท่ีรายงานผลการขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็นบริษทัจ ากดั 
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    2.  รายงานผลการขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563     
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


