ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 17/2563
เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า หุน้ หรื อหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จากัดที่เข้าร่ วมโครงการ
ส่งเสริ มการระดมทุนผ่านตลาดทุน
“วิสาหกิจขนาดกลาง” หมายความว่า บริ ษทั จากัดที่เข้าลักษณะเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเข้าร่ วมโครงการส่งเสริ มการระดมทุน
ผ่านตลาดทุน
“โครงการส่งเสริ มการระดมทุนผ่านตลาดทุน” หมายความว่า โครงการส่งเสริ ม
การระดมทุนผ่านตลาดทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามความร่ วมมือระหว่างสานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับสานักงาน
“นิติบุคคลร่ วมลงทุน” (venture capital) หมายความว่า นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการร่ วมลงทุนในวิสาหกิจ
เริ่ มต้น (startup) และจากัดลักษณะของผูล้ งทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
“กิจการเงินร่ วมลงทุน” (private equity) หมายความว่า กิจการที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ และมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยจากัด
ลักษณะของผูล้ งทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
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(2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สิน
ที่เกิดจากเงินทุน
(3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วน
ในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนินงานหรื อการปรับปรุ งการดาเนินงาน หรื อการดาเนินการอื่นใด
ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
“พนักงาน” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงตกลงทางานให้แก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเนื่องจาก
การจ้างแรงงาน โดยได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อสิ่ งของอื่นใดเป็ นการตอบแทนการทางาน
“ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ” หมายความว่า ผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุน
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” และ “บริ ษทั ย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ
คาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หมวด 1
การจัดทา ยืน่ หรื อส่ง ข้อมูล
และเอกสารตามประกาศ
_________________
ข้อ 3 ภาษาที่ใช้ในการจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้
ให้ใช้ภาษาไทย
ผูม้ ีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจจัดทา ยืน่ ส่ง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารตามวรรคหนึ่ง
เป็ นภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ โดยมีสาระสาคัญของข้อมูลไม่ต่างจากข้อมูลหรื อเอกสารฉบับภาษาไทย
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการยืน่ หรื อส่ งต่อสานักงาน ต้องยืน่ หรื อส่งคารับรองความถูกต้องของข้อมูล
มาพร้อมกันด้วย
ข้อ 4 การยืน่ หรื อส่ งข้อมูลหรื อเอกสารตามประกาศนี้ ให้เป็ นไปตามรู ปแบบและ
วิธีการที่สานักงานกาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
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หมวด 2
อานาจของสานักงาน
_________________
ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจสั่งระงับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศนี้ไว้ก่อนหรื อสั่ง
เพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในกรณีดงั กล่าวได้
(1) บริ ษทั มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อ
จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขตามประกาศนี้ได้
(2) ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(3) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มีลกั ษณะที่อาจเข้าข่ายเป็ นการหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ์อื่นที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวด 3
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่เป็ นบริ ษทั จากัด
_________________
ข้อ 6 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจากัด หมายถึง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
บุคคลที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบัน นิติบุคคลร่ วมลงทุน กิจการเงินร่ วมลงทุน หรื อผูล้ งทุน
ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
(ข) กรรมการหรื อพนักงาน และให้รวมถึงการเสนอขายต่อบุคคลใด ๆ เพื่อให้
กรรมการหรื อพนักงานได้รับประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้นในที่สุด
(2) การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยวิสาหกิจขนาดกลางต่อผูล้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งการเสนอขายทุกครั้งรวมกันมีจานวนผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย และมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้ นไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งนี้ การคานวณมูลค่าการเสนอขายดังกล่าว ให้ถือเอาราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์น้ นั เป็ นเกณฑ์
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การนับจานวนผูล้ งทุนและการคานวณมูลค่ารวมการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม
วรรคหนึ่ง (2) ไม่นบั รวมส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ทั้งนี้ ไม่วา่ การเสนอขาย
ดังกล่าวจะกระทาในเวลาเดียวกันหรื อต่างเวลากัน
ข้อ 7 ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัดได้
ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสานักงาน
เมื่อได้จดข้อจากัดการโอนสาหรับหุน้ กูท้ ี่เสนอขายกับสานักงานตามวรรคสาม ทั้งนี้ ให้ถือว่า
สานักงานรับจดข้อจากัดการโอนในวันที่สานักงานได้รับการแสดงเจตนาจดข้อจากัดการโอน
ดังกล่าวแล้ว
ข้อจากัดการโอนตามวรรคสองต้องแสดงได้วา่ ผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ปลงสภาพจะไม่รับ
จดทะเบียนการโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว
จะทาให้หุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจากัดตาม
แต่ละลักษณะการเสนอขายตามข้อ 6 ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก หรื อเป็ นการเสนอขาย
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพต่อผูล้ งทุนตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรื อ (2) ผูไ้ ด้รับอนุญาตสามารถจดทะเบียน
การโอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไม่วา่ ในทอดใด ๆ ต่อผูล้ งทุนตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง (1) (ก) ได้
ข้อ 8 บริ ษทั ที่เสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสรุ ปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ตามแบบ Factsheet SME ท้ายประกาศนี้
เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
(2) ไม่โฆษณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็ นการทัว่ ไป
และหากจะมีการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหรื อกาลังเสนอขาย ต้องให้ขอ้ มูลกับ
บุคคลเฉพาะเจาะจงหรื อบุคคลเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวอยูภ่ ายในลักษณะ
ที่กาหนดไว้ในข้อ 6 เท่านั้น
(3) รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสานักงานภายในกาหนดเวลาดังนี้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ก) กรณีเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ รายงานผลการขายหุน้ ภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย
(ข) กรณี เสนอหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่
1. บริ ษทั มีหน้าที่รายงานผลการขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นบริ ษทั จากัด
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2. รายงานผลการขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

