
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากประกาศ 

   

 

ชื่อราง 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.        /2565 เรื่อง  การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอ

บุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด 

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.        /2565 เรื่อง  การยกเวนการยื่นแบบ

แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกัด 

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.       /2565 เรื่อง  การเสนอขายหุนที่ออกใหมโดยบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไลฟเอ็กซเชนจ และการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยไลฟเอ็กซเชนจ (ฉบับที่        ) 

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.     /2565 เรื่อง  การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมตอผูลงทุน

หลักโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ือประโยชนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชนเปนการทั่วไป (ฉบับที่     ) 

 

     ประกาศใหม                    แกไข/ปรับปรุง                  ยกเลิก 

 

หนวยงานของร ัฐผ ู  เสนอร างประกาศ        คณะกรรมการกำกับหล ักทร ัพยและตลาดหล ักทร ัพย              
. 
 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื ่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน ที ่ใหความสำคัญตอ 

การผลักดันและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (“SME”) ที่ตองการใหตลาดทุนเปนแหลงเงินทุน

สำหรับ SME และนวัตกรรม โดยมีเปาหมายดำเนินการเปดชองการระดมทุนให SME ที่เปนบริษัทจำกัด (รวมถึงบริษัท

จำกัดที่มีขนาดเกินกวา SME1 ) สามารถเสนอขายหุนหรือหุนกูแปลงสภาพ (“CD”) ตอบุคคลในวงจำกัดได โดยไมตอง

ยื่นคำขออนุญาตและไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตอสำนักงาน ก.ล.ต.  นอกจากนี้ ยังสอดคลองใน

เรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเปนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชนสวนรวม” รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ ์และ

ผลประโยชนสวนรวม 

  สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื ่อง แผนปฏิรูปดานกฎหมาย ประเด็นกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  

มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที่สรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของ

ประชาชนและกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย       . 

 

 

 
1 นิยามตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 

สวนที่ ๑ 

เหตุผลความจำเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากประกาศ 

   

 

๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา 

 ๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร    

- เนื่องจากบริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกวา SME2 มีความจำเปนที่จะระดมทุนตามหลักเกณฑการระดมทุนในวงแคบ

สำหรับ SME (“PP-SME”)3 แตติดขอจำกัดทางกฎหมายทำใหไมสามารถทำได                                                           

- เนื ่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไดมีการออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่  

กจ. 39/2564 เรื ่อง การกำหนดบทนิยามผู ลงทุนสถาบัน ผู ลงทุนรายใหญพิเศษและผู ลงทุนรายใหญ ลงวันที่  

24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กจ. 39/2564”) ซึ่งจะมีผลใชบังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต.  

จึงปรับปรุงถอยคำในประกาศที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยของ SME เพื่อใหสอดคลองกับนิยาม 

ผูลงทุนตามประกาศดังกลาว 
. 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี ้   

- เพื่อใหการระดมทุนเอ้ือตอของภาคเอกชนมากขึ้น จึงเปดโอกาสใหกิจการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุม Startup ที่มี

การเติบโตของรายไดที่สูงและอาจมีขนาดเกินกวา SME สามารถใชหลักเกณฑ PP-SME ในการระดมทุนไดโดยไมติด

ขอจำกัดดานขนาดกิจการ อีกทั้งยังคงหลักการดานการคุมครองผูลงทุนอยางเหมาะสม 

- เพื่อใหสอดคลองกับนิยามผูลงทุนตามประกาศ กจ. 39/2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุงเรื่องการกำหนด 

บทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษและผูลงทุนรายใหญ สำหรับประกาศตาง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

    

๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง 

 วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร    

-  เพื่อใหประกาศที่เกี ่ยวของกับหลักเกณฑ PP-SME ที่ปรับปรุงแลว เอื้อตอการระดมทุนของภาคเอกชนมากข้ึน  

โดยเปดโอกาสใหบริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกวา SME (โดยเฉพาะกลุม Startup ที่มีการเติบโตของรายไดท่ีสูงและอาจมี

ขนาดเกินกวา SME) สามารถใชหลักเกณฑ PP-SME ในการระดมทุนได โดยไมติดขอจำกัดดานขนาดกิจการ รวมถึง

ขยายกรอบวงเงินระดมทุนสำหรับผูลงทุนรายบุคคล ในขณะที่ยังคงหลักการดานการคุมครองผูลงทุนอยางเหมาะสม 

 
2 นิยามตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
3 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563: กำหนดหลักเกณฑการเสนอขาย โดยไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย (“แบบ filing”) และไมตองยื่นคำขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

  2. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 3/2563 เรื่อง การยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปนบริษัทจำกัด ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563: ยกเวน 

การยื่นแบบ filing CD เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑการเสนอขาย 



 

- เพื ่อใหถ อยคำในประกาศที ่ เกี ่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยของ SME สอดคลองกับนิยาม 

ผูลงทุนตามประกาศ กจ. 39/2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุงเรื่องการกำหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุน

รายใหญพิเศษและผูลงทุนรายใหญ สำหรับประกาศตาง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

 

๓. การแกปญหาในปจจุบัน 

 ๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดำเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร    

- หลักเกณฑที่เกี ่ยวของในปจจุบันสำหรับบริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกวา SME จะไมสามารถเสนอขายหลักทรัพย 

ที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ PP-SME ได เนื่องจากติดขอจำกัดในการระดมทุนในตลาดทุน 

จึงปรับปรุงหลักเกณฑโดยเปดใหกิจการที่มีขนาดเกินกวา SME สามารถเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอบุคคลใน

วงจำกัดไดตามหลักเกณฑ PP-SME โดยไมตองยื่นคำขออนุญาตและไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

ตอสำนักงาน ก.ล.ต. และยังคงมขีอกำหนดบางประการเพ่ือคุมครองผูลงทุน 

 ๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร (ถามี) และการดำเนินการดังกลาวเหมาะสมกับ 

       สังคมไทยหรือไม อยางไร…………………………………………………………………………………….… 

 

๔. การรับฟงความคิดเห็น 

         ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของแลว 

  ไดนำผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว 

 

๕. ความสัมพันธหรือความใกลเคียงกับกฎหมายอื่น 

รางประกาศนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร เปนรางประกาศที่อาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย 

- ปรับปรุงถอยคำในประกาศที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยของ SME เพื่อใหสอดคลองกับ

นิยามผูลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 39/2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 

ไดปรับปรุงเรื่องการกำหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญพิเศษและผูลงทุนรายใหญ 

- ปรับปรุงประกาศโดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขาย

หลักทรัพยที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 3/2563 เรื่อง การยกเวนการยื ่นแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบริษัทจำกัด 

 

๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากประกาศ  

 ๖.๑ ประกาศนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง   รางประกาศนี้มิได

จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งมิกอใหเกิดหนาที่หรือภาระแกบุคคลใด เนื่องจากเปนรางประกาศที่ลดภาระหนาท่ี



 

ของบริษัทที่ใชหลักเกณฑ PP-SME ในการระดมทุนจะไมตองยื่นคำขออนุญาตและไมตองยื่นแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายตอสำนักงาน .ก.ล.ต. 

 ๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ อยางไร  ไมมี เนื่องจาก

รางประกาศนี ้ไมไดสงผลกระทบตอบุคคลใด อีกทั้งเปนหนาที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.ในการออกประกาศเพื ่อลด

ภาระหนาที่และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนอยูแลว     . 

 ๖.๓ ประกาศนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร ประกาศนี้มีประโยชนแก

บริษัทจำกัดที่มีขนาดเกินกวา SME สามารถเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอบุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ  

PP-SME ได ซึ่งจะไมติดขอจำกัดในการระดมทุนในตลาดทุนแลว อีกทั้งการระดมทุนดังกลาวไมตองยื่นคำขออนุญาต

และไมตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

 

๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามประกาศ 

 ๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย              . 

 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามประกาศอยางไร   

ไดกำหนดระยะเวลาในการใชบังคับรางประกาศที่เกี่ยวของจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2565 เปนตนไป อีกทั้งยังเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนเปนเวลา 30 วัน บนเว็บไซตของสำนักงาน 

ก.ล.ต. ซึ่งทำใหบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด มีเวลาเตรียมตัวดำเนินการตามรางประกาศดังกลาว    

       และมีการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจายในการดำเนินการ

หรือไม       ไมมีการนำเทคโนโลยีมาใช                                                     . 

๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสรางความเขาใจใหแกประชาชนและหนวยงานที่เกีย่วของกับการปฏิบัติ

ตามและการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร  มีการจ ัดใหมีการร ับฟงความคิดเห็นตอประชาชน 

ในการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปน

ระยะเวลา 30 วันบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งทำใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีเวลาในการทำความเขาใจราง

ประกาศนี้ได                                                                   

๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ ๓ ป

แรก เปนจำนวน..........บาท อัตรากำลังที่ตองใช...........อัตรา   

        อัตรากำลังที่มีอยูแลว.........อัตรา อัตรากำลังที่ตองเพิ่มขึ้น..........อัตรา ไมมีตนทุนหรืออัตรากำลังท่ีตอง

เพิ่มในการรางประกาศนี้ เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.มีเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี ่ยวของกับการออกประกาศของสำนักงาน 

ก.ล.ต. อยูแลว                                                                                                                   

๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

 ๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ   การออกรางประกาศนี้จะชวยลดภาระที่ไมจำเปนแกผูประกอบการ อันจะ

ชวยสงเสริมการระดมทุนเอ้ือตอของภาคเอกชนมากขึ้น                                                                        . 

 ๘.๒ ผลกระทบตอสังคม  การรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี ่ยวของกอนการออกประกาศจะชวยให

ประกาศไมเปนภาระแกประชาชนเกินสมควร และเปนการสรางความเปนธรรมในสังคมยิ่งข้ึน                            .. 



 

 ๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ    ไมม ี                                                              . 

 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ   ไมม ี                                                                                  . 

 

สวนที่ ๒ 

เหตุผลความจำเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  

การกำหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

   

  

 ๙.   เหตุผลความจำเปนในการใชระบบอนญุาต  เพ่ือเปนการเตือนผูลงทุนใหตระหนักถึงความเสี่ยงในการโอน

เปลี่ยนมือและใหมั่นใจวาบริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุนกูไมวาทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขัดกับขอจำกัด

การโอนหุนกูที่ไดจดทะเบียนไวกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ PP-SME  ดังนั้น กรณีการเสนอขาย 

CD กิจการตองจดขอจำกัดการโอนสำหรับการเสนอขาย CD ในแตละครั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะถือวาไดรับ

อนุญาต 

๑๐. เหตุผลความจำเปนในการใชระบบคณะกรรมการ    ไมมีการใชระบบคณะกรรมการ            . 

๑๑. เหตุผลความจำเปนในการกำหนดโทษอาญา    ไมมีการกำหนดโทษอาญา                        . 

๑๒. เหตุผลความจำเปนในการกำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง   

      หรือดำเนินกิจการทางปกครอง    ไมมีการกำหนดใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจดังกลาว         . 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เปนขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ 

และวิเคราะหอยางถี่ถวนแลว 

 

 

     ลงชื่อ .................................................................. 

                         (นางสาวรื่นวดี  สวุรรณมงคล) 

                   เลขาธิการ 

        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

              5 ตุลาคม 2565 
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