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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการพจิารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั 

หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558  
   

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 32 และขอ้ 99 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2558
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 29 เมษายน 2558   

 

   
 
 
 
ผลบังคับใช้ 

 
บทยกเลิก 

ขอ้ 3  ในประกาศน้ี 
“หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 
“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั” หมายความว่า การเสนอขายหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิท่ีออกใหม่ ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนไดเ้สนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  

“การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดั” หมายความว่า การเสนอขายหลกัทรัพย ์
ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนได้เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดั 

“ราคาเสนอขาย” หมายความว่า ราคาตามวิธีการค านวณราคาเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนด
ราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า 

 “ราคาตลาด” หมายความว่า ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรก
ที่มีการเสนอขายหุน้ตามขอ้ 8 หรือก่อนวนัที่มีการแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้จากการเสนอขาย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 9  

ราคาท่ีน ามาถวัเฉล่ียตามวรรคหน่ึงอาจใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้นั้น
ในแต่ละวนัก็ได ้ 

ในกรณีท่ีไม่มีราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคสอง ใหใ้ชร้าคายุติธรรมของหุน้ 

บทนิยาม 
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ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
“ขาย” หมายความว่า ขาย จ าหน่าย  จ่าย โอน แลกเปลี ่ยน ห รือกระท าการใดๆ            

อนัเป็นการจ าหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์ออกจากการครอบครอง หรือกระท าการใดๆ ซ่ึงจะมีผลเป็น            
การจ าหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดก 

“ผูล้งทุนสถาบัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย ์
  

 ขอ้ 4 หุ้นในส่วนเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนักบัหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียนนั้นซ่ึงไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์วแ้ลว้ 

คุณสมบัติหุ้น 
ส่วนเพิม่ทุน 

   

 ขอ้ 5 ให้บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอให้รับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนนั้น 

 

  

 ขอ้ 6 ในการพิจารณาค าขอให้ รับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุน ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให ้          
บริษทัจดทะเบียนมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพ่ิมเติมได ้

การพจิารณา  
ค าขอ 

 ให้บริษทัจดทะเบียนมาช้ีแจง ส่งเอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ เพ่ิมเติมภายใน 14 วนันบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้รียกใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการดงักล่าว 

 

  

 ขอ้ 7 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียนแลว้ 

ในการนบัระยะเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการ
ตามขอ้ 6 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารโดยครบถว้น 

ระยะเวลาพจิารณา
ค าขอให้รับ          
หุ้นเพิม่ทุน 

   

ขอ้ 8  หากหุน้ท่ียื่นค าขอใหรั้บเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามประกาศน้ีเป็นหุน้ท่ีมาจากการ
เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดในราคาเสนอขายหุ้นท่ีต ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนหา้มบุคคลท่ีไดรั้บหุ้น
จากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัดงักล่าวน าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายทั้ งหมดออกขายภายใน
ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นในส่วน
เพ่ิมทุนดงักล่าวท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขาย
สามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสั่งหา้มขาย 

การห้ามขายหุ้น 
จากการเสนอขาย
ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 
 

ก าหนดระยะเวลาย่ืน
ค าขอให้รับหุ้น 
ส่วนเพิม่ทุน 
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ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดัพร้อมการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดตามวรรคหน่ึง ในราคาเสนอขายท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ี    
ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนห้ามบุคคลท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวน าหุ้นออก
ขายตามก าหนดระยะเวลาหา้มขายตามวรรคหน่ึงดว้ย 

การห้ามขายหุ้น 
และหลกัทรัพย์  
จากการเสนอขาย
ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั 

ให้ใชร้าคาเสนอขายหุน้หรือราคาเสนอขายหุน้รวมกบัหลกัทรัพย ์แลว้แต่ราคาเสนอขายใด
จะต ่ากวา่ เป็นราคาท่ีใชใ้นการพิจารณาราคาเสนอขายท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามวรรคสอง 

การพจิารณาราคา
เสนอขาย 

  

ขอ้ 9  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดัในราคา
เสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลท่ีไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายไดใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าว ก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนห้ามบุคคลท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพย์      
น าหุน้ดงักล่าวออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีไดรั้บ
หลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกสั่งห้ามขาย   
ไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย 

การห้ามขาย
หลกัทรัพย์จาก   
การเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั 
 

  

ข้อ 10  ความในข้อ 8 และข้อ 9 ไม่ให้น ามาใช้กับการน าหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ี เหลือ         
จากการเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนมาจดัสรรเพ่ือการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดัในราคาไม่
นอ้ยกวา่ราคาท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม โดยท่ีบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการเพ่ือจดัใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนหรือหลกัทรัพยด์งักล่าวเกินกว่าสัดส่วนของตนแลว้ และไม่ใหน้ ามาใชบ้งัคบั
กบับริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing  

ข้อยกเว้นการขาย
หุ้นภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด 
 

  

ขอ้ 11  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 หรือขอ้ 9 ให้แก่
บุคคลท่ีไดรั้บหุ้นหรือหลกัทรัพยจ์ากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดัหรือการเสนอขายหลกัทรัพย ์     
ต่อบุคคลในวงจ ากดัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

การผ่อนผันการ
ห้ามขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์จาก    
การเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจ ากดั 
 
 

(1) เป็นเจ้าหน้ีของบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์
เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระหน้ี  

(2) เป็นผูล้งทุนสถาบนั ยกเวน้กองทุนส่วนบุคคล 
(3) บุคคลอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 
 

ขอ้ 12  ใหน้ าความในขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดมาใชบ้งัคบักบัการหา้มขายหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดัหรือการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดัโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ี 

การน าหลกัเกณฑ์ 
ที่เกีย่วข้องมา
อนุโลมใช้เท่าท่ี    
ไม่ขัดหรือแย้ง 
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 ขอ้ 13  เม่ือตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาเห็นว่าหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ครบถว้น
แลว้ ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท้  าการแทนหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย์
สัง่รับหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยจะก าหนดเง่ือนไขใดๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้

ให้หุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัท่ีสัง่รับหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การส่ังรับหุ้น 
เพิม่ทุนและ         
การซ้ือขายใน  
ตลาดหลกัทรัพย์ 

  

ขอ้ 14  เมื่อมีกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจไม่รับหุน้ในส่วน
เพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

กรณีไม่รับ           
หุ้นเพิม่ทุน         
เป็นหลกัทรัพย์     
จดทะเบียน 

(1) เม่ือบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนและมิไดป้ฏิบติัตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ
เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัจดทะเบียน 

(2) เม่ือบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นเพ่ือเป็นการตอบแทนการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์และการออกหุน้ดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

(3) เม่ือบริษัทจดทะเบียนมีการออกหุ้นใหม่ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และ         
การออกหุน้ดงักล่าวมิไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั 

(4) เม่ือบริษทัจดทะเบียนมิไดย้ื่นค าขอให้รับหุ้นในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามขอ้ 5 หรือฝ่าฝืนไม่มาช้ีแจงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดเ้รียกไปตามขอ้ 6 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 15  ใหป้ระกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนที่เสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน

วงจ ากดัและหรือเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลในวงจ ากดัภายหลงัวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั 

 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 

  
 ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558                                                
             (ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี 

 (นางเกศรา มญัชุศรี) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับปรุงขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนซ่ึงเป็นข้อก าหนดท่ีให้อ  านาจในการออกประกาศฉบับน้ี และเพ่ือให้การอ้างอิงขอ้ก าหนดท่ีให้
อ  านาจในการออกประกาศฉบบัน้ีถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศน้ี 


