(บจ/ร 01-09)
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง หลักเกณฑ์ เงือ นไข และวิธีการพิจารณาคําขอให้ รับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิ ทธิในส่ วนเพิม ทุนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 32 และข้อ 99 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื+ อง การรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวันที+ 11 พฤษภาคม 2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี9
ข้อ 1 ประกาศนี9ให้ใช้บงั คับตั9งแต่วนั ที+ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื+ อง หลักเกณฑ์ เงื+อนไข และ บทยกเลิก
วิธีการพิจารณาคําขอให้รับหุ น้ สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ+มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ลงวันที+ 29 เมษายน 2558
บทนิยาม
ข้อ 3 ในประกาศนี9
“หุน้ ” หมายความว่า หุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ
“หลัก ทรั พ ย์” หมายความว่ า ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที+ จะซื9 อ หุ ้ น หุ ้ น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ
หลักทรัพย์อื+นที+อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้ ได้
“การเสนอขายหุ ้น ต่ อ บุ ค คลในวงจํา กัด ” หมายความว่า การเสนอขายหุ ้นสามัญ หรื อ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ที+ออกใหม่ ซึ+ งบริ ษทั จดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัดตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
“การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัด” หมายความว่า การเสนอขายหลักทรัพย์
ซึ+ งบริ ษ ทั จดทะเบี ยนได้เสนอขายต่ อบุ คคลในวงจํากัดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นในส่ วนที+
เกี+ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัด
“ราคาเสนอขาย” หมายความว่า ราคาตามวิธีการคํานวณราคาเสนอขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ นว่า ด้วยการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรั พย์แ ละการกํา หนด
ราคาตลาดเพื+อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที+ออกใหม่ในราคาตํ+า
“ราคาตลาด” หมายความว่ า ราคาถัว เฉลี+ ย ถ่ ว งนํ9า หนั ก ของหุ ้ น ที+ มี ก ารซื9 อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการติ ดต่อกัน แต่ไม่เกิ น 15 วันทําการติ ดต่อกันก่อนวันแรก
ที + มีก ารเสนอขายหุ น้ ตามข้อ 8 หรื อ ก่อ นวัน ที +มีก ารแปลงสภาพหลัก ทรัพ ย์เป็ น หุ น้ จากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 9
ราคาที+นาํ มาถัวเฉลี+ยตามวรรคหนึ+ งอาจใช้ราคาปิ ดหรื อราคาเฉลี+ยของการซื9 อขายหุ น้ นั9น
ในแต่ละวันก็ได้
ในกรณี ที+ไม่มีราคาซื9 อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคสอง ให้ใช้ราคายุติธรรมของหุ น้
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ที+ประเมินโดยที+ปรึ กษาทางการเงินที+อยูใ่ นบัญชีที+สาํ นักงานให้ความเห็นชอบ
“ขาย” หมายความว่า ขาย จํา หน่ า ย จ่า ย โอน แลกเปลี +ย น หรื อ กระทํา การใดๆ
อัน เป็ นการจํา หน่ า ยหุ ้ น หรื อ หลัก ทรั พ ย์อ อกจากการครอบครอง หรื อ กระทํา การใดๆ ซึ+ งจะมี ผ ลเป็ น
การจําหน่ายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ออกจากการครอบครองเป็ นการล่วงหน้า เว้นแต่โดยทางมรดก
“ผูล้ งทุ น สถาบัน ” ให้มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ บทนิ ย ามของคํา ดังกล่ าวตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิ ยามในประกาศเกี+ยวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 4 หุ ้นในส่ วนเพิ+ มทุนของบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมี คุณสมบัติเท่ าเที ยมกันกับหุ ้นของ คุณสมบัติหุ้น
ส่ วนเพิม ทุน
บริ ษทั จดทะเบียนนั9นซึ+ งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้ว
ข้อ 5 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนยื+นคําขอให้รับหุ ้นในส่ วนเพิ+ มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน กําหนดระยะเวลายืน
คําขอให้ รับหุ้น
ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื9 อและชําระเงินค่าหุ น้ เพิ+มทุนนั9น
ส่ วนเพิม ทุน

ข้อ 6 ในการพิ จารณาคําขอให้ รั บ หุ ้ น ในส่ วนเพิ+ ม ทุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ อ าจเรี ยกให้ การพิจารณา
คําขอ
บริ ษทั จดทะเบียนมาชี9แจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ เพิ+มเติมได้
ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนมาชี9 แจง ส่ งเอกสาร หรื อหลักฐานใดๆ เพิ+มเติมภายใน 14 วันนับแต่
วันที+ตลาดหลักทรัพย์ได้เรี ยกให้บริ ษทั จดทะเบียนดําเนินการดังกล่าว
ข้อ 7 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคําขอให้รับหุ น้ ในส่ วนเพิ+มทุนให้แล้วเสร็ จภายใน 7 วัน ระยะเวลาพิจารณา
คําขอให้ รับ
นับแต่วนั ที+ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที+ถกู ต้องครบถ้วนจากบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว
ในการนับระยะเวลาตามวรรคหนึ+ ง มิให้นบั ระยะเวลาตั9งแต่วนั ที+ ตลาดหลักทรัพย์ได้ส+ังการ หุ้นเพิม ทุน
ตามข้อ 6 จนถึงวันที+ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยครบถ้วน
ข้อ 8 หากหุน้ ที+ยื+นคําขอให้รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามประกาศนี9 เป็ นหุ น้ ที+มาจากการ
เสนอขายหุ ้น ต่ อบุ ค คลในวงจํากัด ในราคาเสนอขายหุ ้ นที+ ต+ ํากว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ก่ อนที+ ต ลาด
หลักทรัพย์จะสั+งรับหุ น้ ในส่ วนเพิ+มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้บริ ษทั จดทะเบียนห้ามบุคคลที+ได้รับหุ ้น
จากการเสนอขายหุ ้นต่ อบุ คคลในวงจํากัดดังกล่าวนําหุ ้นที+ ได้รับจากการเสนอขายทั9งหมดออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที+ หุ้นเริ+ มทําการซื9 อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที+ หุ้นในส่ วน
เพิ+ มทุ นดังกล่าวทําการซื9 อขายในตลาดหลักทรั พย์ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดื อน ให้บุคคลที+ ถูกสั+งห้ามขาย
สามารถทยอยขายหุน้ ที+ถกู สัง+ ห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทั9งหมดที+ถกู สั+งห้ามขาย
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การห้ ามขายหุ้น
จากการเสนอขาย
ต่ อบุคคลใน
วงจํากัด
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ในกรณี ที+บริ ษทั จดทะเบียนมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัดพร้อมการเสนอ
ขายหุ ้นต่ อบุ คคลในวงจํากัด ตามวรรคหนึ+ ง ในราคาเสนอขายที+ ต+ าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ก่ อนที+
ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะสั+ งรั บ หุ ้ น ในส่ วนเพิ+ ม ทุ น ที+ เกิ ด จากการใช้สิ ท ธิ แปลงสภาพหลักทรั พ ย์ด ังกล่ าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนห้ามบุคคลที+ ใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ดงั กล่าวนําหุ ้นออก
ขายตามกําหนดระยะเวลาห้ามขายตามวรรคหนึ+งด้วย
ให้ใช้ราคาเสนอขายหุ น้ หรื อราคาเสนอขายหุ น้ รวมกับหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาเสนอขายใด
จะตํ+ากว่า เป็ นราคาที+ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายที+ต+าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามวรรคสอง

การห้ ามขายหุ้น
และหลักทรั พย์
จากการเสนอขาย
ต่ อบุคคลใน
วงจํากัด

ข้อ 9 ในกรณี ที+บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัดในราคา
เสนอขายหลักทรัพย์ที+ต+าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลที+ได้รับหลักทรัพย์จากการเสนอขายได้ใช้
สิ ทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ดงั กล่าว ก่อนที+ตลาดหลักทรัพย์จะสั+งรับหุ น้ ในส่ วนเพิ+มทุนที+เกิดจากการใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยน ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนห้ามบุ คคลที+ ใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรั พ ย์
นําหุน้ ดังกล่าวออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที+ได้รับหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที+ได้รับ
หลักทรัพย์ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดื อน ให้บุคคลที+ ถูกสั+งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ ้นที+ ถูกสั+งห้ามขาย
ได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทั9งหมดที+ถกู สัง+ ห้ามขาย

การห้ ามขาย
หลักทรั พย์ จาก
การเสนอขายต่ อ
บุคคลในวงจํากัด

การพิจารณาราคา
เสนอขาย

ข้อ 10 ความในข้อ 8 และข้อ 9 ไม่ ใ ห้ นํา มาใช้ กับ การนํา หุ ้ นหรื อ หลัก ทรั พ ย์ที+ เหลื อ ข้ อยกเว้ นการขาย
จากการเสนอขายต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนมาจัดสรรเพื+อการเสนอขายต่ อบุ คคลในวงจํากัดในราคาไม่ หุ้นภายในระยะ
น้อยกว่าราคาที+เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิม โดยที+บริ ษทั จดทะเบียนได้ดาํ เนินการเพื+อจัดให้ผถู ้ ือหุ น้ เดิมสามารถ เวลาทีกาํ หนด
ใช้สิทธิ ซ9ื อหุ น้ ในส่ วนเพิ+มทุนหรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกินกว่าสัดส่ วนของตนแล้ว และไม่ให้นาํ มาใช้บงั คับ
กับบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
ข้อ 11 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการดําเนิ นการตามที+กาํ หนดในข้อ 8 หรื อข้อ 9 ให้แก่
บุ คคลที+ ได้รับหุ ้นหรื อหลักทรั พย์จากการเสนอขายหุ ้นต่ อบุ คคลในวงจํากัดหรื อการเสนอขายหลักทรัพ ย์
ต่อบุคคลในวงจํากัดที+มีลกั ษณะดังต่อไปนี9
(1) เป็ นเจ้า หนี9 ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นที+ ไ ด้รั บ การจัด สรรหุ ้ น หรื อ หลัก ทรั พ ย์
เนื+องจากบริ ษทั จดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างหนี9โดยการออกหุน้ ใหม่เพื+อชําระหนี9
(2) เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ยกเว้นกองทุนส่ วนบุคคล
(3) บุคคลอื+นใดตามที+ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การผ่ อนผันการ
ห้ ามขายหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ จาก
การเสนอขายต่ อ
บุคคลในวงจํากัด

ข้อ 12 ให้นาํ ความในข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนที+เกี+ยวกับการห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ และผูท้ ี+เกี+ยวข้องขายหุ น้ และหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที+กาํ หนดมาใช้บงั คับกับการห้ามขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที+ได้รับจากการเสนอขายหุ น้ ต่อบุคคลใน
วงจํากัดหรื อการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัดโดยอนุโลมเท่าที+ไม่ขดั หรื อแย้งกับประกาศนี9

การนําหลักเกณฑ์
ทีเกีย วข้ องมา
อนุโลมใช้ เท่ าที
ไม่ ขัดหรื อแย้ ง
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(บจ/ร 01-09)
ข้อ 13 เมื+อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าหุน้ ในส่ วนเพิ+มทุนมีคุณสมบัติถกู ต้อง ครบถ้วน
แล้ว ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อผูท้ าํ การแทนหรื อบุคคลที+ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์
สัง+ รับหุน้ ในส่ วนเพิ+มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยจะกําหนดเงื+อนไขใดๆ ไว้ดว้ ยก็ได้
ให้หุ้นในส่ วนเพิ+มทุนเริ+ มทําการซื9 อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที+สง+ั รับหุน้ ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การสั งรับหุ้น
เพิม ทุนและ
การซื5อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 14 เมื+อมีกรณี ใดกรณี หนึ+ งดังต่อไปนี9 เกิดขึ9 น ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่รับหุ น้ ในส่ วน
เพิ+มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้
(1) เมื+อบริ ษทั จดทะเบียนมีการเพิ+มทุนหรื อจัดสรรหุน้ เพิ+มทุนและมิได้ปฏิบตั ิตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื+อนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
เกี+ยวกับการเพิ+มทุนของบริ ษทั จดทะเบียน
(2) เมื อบริ ษัท จดทะเบี ย นมี ก ารออกหุ ้ น เพื อเป็ นการตอบแทนการได้ม าซึ ง
สิ นทรัพย์ และการออกหุน้ ดังกล่าวมิได้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน
(3) เมื อบริ ษัท จดทะเบี ยนมี การออกหุ ้ น ใหม่ ให้ กับ บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน และ
การออกหุ น้ ดังกล่าวมิได้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ทีเกียวโยงกัน
(4) เมื+อบริ ษทั จดทะเบี ยนมิได้ยื+นคําขอให้รับหุ ้นในส่ วนเพิ+มทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนตามข้อ 5 หรื อฝ่ าฝื นไม่มาชี9 แจงหรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ เพื+อประกอบการพิจารณา
ตามที+ตลาดหลักทรัพย์ได้เรี ยกไปตามข้อ 6

กรณีไม่ รับ
หุ้นเพิม ทุน
เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน

บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ให้ป ระกาศฉบับ นี9 ใช้บ งั คับ กับ บริ ษ ทั จดทะเบีย นที +เสนอขายหุ น้ ต่อ บุค คลใน
วงจํากัดและหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจํากัดภายหลังวันที+ประกาศฉบับนี9มีผลใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที+ 11 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) เกศรา มัญชุศรี
(นางเกศรา มัญชุศรี )
กรรมการและผูจ้ ดั การ
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที ตลาดหลักทรั พย์ได้ปรับ ปรุ งข้อกําหนดว่าด้วยการรั บหุ ้น สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ท ธิ เป็ น
หลักทรั พย์จดทะเบี ยนซึ งเป็ นข้อกําหนดที ให้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี8 และเพือให้การอ้างอิ งข้อ กําหนดที ให้
อํานาจในการออกประกาศฉบับนี8ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกําหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี8

4

บทเฉพาะกาล

