
(บจ/ร 01-09) 
 

1 
 

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการพจิารณาคําขอให้รับหุ้นสามญั 

หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ�มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558  
   

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 32 และขอ้ 99 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื+อง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที+ 11 พฤษภาคม 2558
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี9  

 
ขอ้ 1   ประกาศนี9ใหใ้ชบ้งัคบัตั9งแต่วนัที+ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื+อง หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และ

วิธีการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ลงวนัที+ 29 เมษายน 2558   

 

  
 
 
 
ผลบังคับใช้ 

 
บทยกเลิก 

ขอ้ 3  ในประกาศนี9  
“หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 
“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื9 อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอื์+นที+อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดั” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิที+ออกใหม่ ซึ+ งบริษทัจดทะเบียนไดเ้สนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน  

“การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดั” หมายความว่า การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ซึ+ งบริษทัจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกัดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนในส่วนที+
เกี+ยวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดั 

“ราคาเสนอขาย” หมายความว่า ราคาตามวิธีการคาํนวณราคาเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนด
ราคาตลาดเพื+อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที+ออกใหม่ในราคาตํ+า 

 “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาถัวเฉลี+ยถ่วงนํ9าหนักของหุ้นที+ มีการซื9 อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรก
ที+มีการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 8 หรือก่อนวนัที+มีการแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้จากการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 9  

ราคาที+นาํมาถวัเฉลี+ยตามวรรคหนึ+งอาจใชร้าคาปิดหรือราคาเฉลี+ยของการซื9อขายหุน้นั9น
ในแต่ละวนัก็ได ้ 

ในกรณีที+ไม่มีราคาซื9อขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง ใหใ้ชร้าคายุติธรรมของหุน้ 

บทนิยาม 
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ที+ประเมินโดยที+ปรึกษาทางการเงินที+อยูใ่นบญัชีที+สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ 

“ขาย” หมายความว่า ขาย จําหน่าย  จ่าย โอน แลกเปลี +ยน ห รือกระทําการใดๆ            
อนัเป็นการจําหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากการครอบครอง หรือกระทําการใดๆ ซึ+ งจะมีผลเป็น            
การจาํหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดก 

“ผูล้งทุนสถาบัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาํดังกล่าวตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี+ยวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์
  

 ขอ้ 4 หุ้นในส่วนเพิ+มทุนของบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนักบัหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนนั9นซึ+งไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์วแ้ลว้ 

คุณสมบัติหุ้น 

ส่วนเพิ�มทุน 

   

 ขอ้ 5 ให้บริษทัจดทะเบียนยื+นคาํขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซื9อและชาํระเงินค่าหุน้เพิ+มทุนนั9น 

 

  

 ขอ้ 6 ในการพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นในส่วนเพิ+มทุน ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให ้          
บริษทัจดทะเบียนมาชี9แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพิ+มเติมได ้

การพจิารณา  

คําขอ 

 ให้บริษทัจดทะเบียนมาชี9 แจง ส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ เพิ+มเติมภายใน 14 วนันบัแต่
วนัที+ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้รียกใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการดงักล่าว 

 

  

 ขอ้ 7 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้ในส่วนเพิ+มทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัที+ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที+ถกูตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียนแลว้ 

ในการนบัระยะเวลาตามวรรคหนึ+ ง มิให้นบัระยะเวลาตั9งแต่วนัที+ตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั+งการ
ตามขอ้ 6 จนถึงวนัที+ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มลูหรือเอกสารโดยครบถว้น 

ระยะเวลาพจิารณา

คําขอให้รับ          

หุ้นเพิ�มทุน 

   

ขอ้ 8  หากหุน้ที+ยื+นคาํขอใหรั้บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามประกาศนี9 เป็นหุน้ที+มาจากการ
เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกัดในราคาเสนอขายหุ้นที+ตํ+ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที+ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะสั+งรับหุน้ในส่วนเพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนหา้มบุคคลที+ไดรั้บหุ้น
จากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวนําหุ้นที+ไดรั้บจากการเสนอขายทั9 งหมดออกขายภายใน
กาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที+หุ้นเริ+มทาํการซื9อขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัที+หุ้นในส่วน
เพิ+มทุนดงักล่าวทาํการซื9อขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที+ถูกสั+งห้ามขาย
สามารถทยอยขายหุน้ที+ถกูสั+งหา้มขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทั9งหมดที+ถกูสั+งหา้มขาย 

การห้ามขายหุ้น 

จากการเสนอขาย

ต่อบุคคลใน

วงจํากดั 

 

กาํหนดระยะเวลายื�น

คําขอให้รับหุ้น 

ส่วนเพิ�มทุน 
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ในกรณีที+บริษทัจดทะเบียนมีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดัพร้อมการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกัดตามวรรคหนึ+ ง ในราคาเสนอขายที+ตํ+ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที+    
ตลาดหลักทรัพย์จะสั+งรับหุ้นในส่วนเพิ+มทุนที+ เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนห้ามบุคคลที+ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวนาํหุ้นออก
ขายตามกาํหนดระยะเวลาหา้มขายตามวรรคหนึ+งดว้ย 

การห้ามขายหุ้น 

และหลกัทรัพย์  

จากการเสนอขาย

ต่อบุคคลใน

วงจํากดั 

ให้ใชร้าคาเสนอขายหุน้หรือราคาเสนอขายหุน้รวมกบัหลกัทรัพย ์แลว้แต่ราคาเสนอขายใด
จะตํ+ากวา่ เป็นราคาที+ใชใ้นการพิจารณาราคาเสนอขายที+ตํ+ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามวรรคสอง 

การพจิารณาราคา

เสนอขาย 

  

ขอ้ 9  ในกรณีที+บริษทัจดทะเบียนมีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดัในราคา
เสนอขายหลกัทรัพยที์+ตํ+ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลที+ไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายไดใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าว ก่อนที+ตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั+งรับหุน้ในส่วนเพิ+มทุนที+เกิดจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนห้ามบุคคลที+ใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย ์     
นาํหุน้ดงักล่าวออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที+ไดรั้บหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัที+ไดรั้บ
หลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลที+ถูกสั+งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที+ถูกสั+งห้ามขาย   
ไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทั9งหมดที+ถกูสั+งหา้มขาย 

การห้ามขาย

หลกัทรัพย์จาก   

การเสนอขายต่อ

บุคคลในวงจํากดั 

 

  

ข้อ 10  ความในข้อ 8 และข้อ 9 ไม่ให้นํามาใช้กับการนําหุ้นหรือหลักทรัพย์ที+ เหลือ         
จากการเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนมาจดัสรรเพื+อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดัในราคาไม่
นอ้ยกวา่ราคาที+เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม โดยที+บริษทัจดทะเบียนไดด้าํเนินการเพื+อจดัใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถ
ใชสิ้ทธิซื9อหุน้ในส่วนเพิ+มทุนหรือหลกัทรัพยด์งักล่าวเกินกว่าสัดส่วนของตนแลว้ และไม่ใหน้าํมาใชบ้งัคบั
กบับริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing  

ข้อยกเว้นการขาย

หุ้นภายในระยะ 

เวลาที�กาํหนด 

 

  

ขอ้ 11  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการดาํเนินการตามที+กาํหนดในขอ้ 8 หรือขอ้ 9 ให้แก่
บุคคลที+ไดรั้บหุ้นหรือหลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจาํกดัหรือการเสนอขายหลกัทรัพย ์     
ต่อบุคคลในวงจาํกดัที+มีลกัษณะดงัต่อไปนี9  

การผ่อนผันการ

ห้ามขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์จาก    

การเสนอขายต่อ

บุคคลในวงจํากดั 

 

 

(1) เป็นเจ้าหนี9 ของบริษัทจดทะเบียนที+ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์
เนื+องจากบริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างหนี9โดยการออกหุน้ใหม่เพื+อชาํระหนี9   

(2) เป็นผูล้งทุนสถาบนั ยกเวน้กองทุนส่วนบุคคล 
(3) บุคคลอื+นใดตามที+ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

ขอ้ 12  ใหน้าํความในขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนที+เกี+ยวกบัการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูที้+เกี+ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาที+กาํหนดมาใชบ้งัคบักบัการหา้มขายหุน้หรือหลกัทรัพยที์+ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจาํกดัหรือการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดัโดยอนุโลมเท่าที+ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศนี9  

การนําหลกัเกณฑ์ 

ที�เกี�ยวข้องมา

อนุโลมใช้เท่าที�    

ไม่ขัดหรือแย้ง 
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 ขอ้ 13  เมื+อตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาเห็นว่าหุน้ในส่วนเพิ+มทุนมีคุณสมบติัถกูตอ้ง ครบถว้น
แลว้ ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท้าํการแทนหรือบุคคลที+ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
สั+งรับหุน้ในส่วนเพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยจะกาํหนดเงื+อนไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้

ให้หุ้นในส่วนเพิ+มทุนเริ+มทาํการซื9อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 5 วนัทาํการนับแต่
วนัที+สั+งรับหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การสั�งรับหุ้น 

เพิ�มทุนและ         

การซื5อขายใน  

ตลาดหลกัทรัพย์ 

  

ขอ้ 14  เมื+อมีกรณีใดกรณีหนึ+งดงัต่อไปนี9 เกิดขึ9น ตลาดหลกัทรัพยอ์าจไม่รับหุน้ในส่วน
เพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

กรณีไม่รับ           

หุ้นเพิ�มทุน         

เป็นหลกัทรัพย์     

จดทะเบียน 
(1) เมื+อบริษทัจดทะเบียนมีการเพิ+มทุนหรือจดัสรรหุน้เพิ+มทุนและมิไดป้ฏิบติัตาม

ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ
เกี+ยวกบัการเพิ+มทุนของบริษทัจดทะเบียน 

(2) เมื	อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นเพื	 อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ	 ง
สินทรัพย ์และการออกหุน้ดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การทาํรายการที	มีนยัสาํคญัที	เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ	งทรัพยสิ์น 

(3) เมื	อบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นใหม่ให้กับบุคคลที	 เกี	ยวโยงกัน และ         
การออกหุน้ดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการ
ที	เกี	ยวโยงกนั 

(4) เมื+อบริษทัจดทะเบียนมิไดย้ื+นคาํขอให้รับหุ้นในส่วนเพิ+มทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามขอ้ 5 หรือฝ่าฝืนไม่มาชี9แจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพื+อประกอบการพิจารณา
ตามที+ตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้รียกไปตามขอ้ 6 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 15  ใหป้ระกาศฉบบันี9 ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนที+เสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน

วงจาํกดัและหรือเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจาํกดัภายหลงัวนัที+ประกาศฉบบันี9 มีผลใชบ้งัคบั 

 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 

  
 ประกาศ ณ วนัที+ 11 พฤษภาคม 2558                                                
             (ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี 

 (นางเกศรา มญัชุศรี) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที	ตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับปรุงขอ้กาํหนดว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนซึ	 งเป็นข้อกาํหนดที	ให้อาํนาจในการออกประกาศฉบับนี8  และเพื	อให้การอ้างอิงขอ้กาํหนดที	ให้
อาํนาจในการออกประกาศฉบบันี8ถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศนี8  


