ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 35/2552
เรื่ อง การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุ ้นภายหลัง
การจัดจาหน่ายหุน้ ที่มีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35(6) และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1) “ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซ่ ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้
(2) “ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จดั หา
หุน้ ส่ วนที่เกินกว่าจานวนหุน้ ที่จดั จาหน่ายเพื่อส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซื้อซึ่งได้รับการจัดสรรหรื อส่ งคืน
ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื ตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุน้ ส่ วนเกิน
(3) “จัดสรรหุน้ ส่วนเกิน” หรื อ “การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรร
หุน้ ให้แก่ผจู ้ องซื้อเกินกว่าจานวนหุน้ ที่จดั จาหน่าย โดยการจัดสรรหุ ้นเกินจานวนดังกล่าวกระทาไป
พร้อมกับการเสนอขายหุ้นที่จดั จาหน่าย
(4) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
(5) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับบริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ซ่ ึงต้องยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ต่อสานักงาน โดยในการเสนอขายในคราวนั้นมีการจัดสรรหุน้ ส่ วนเกินด้วย
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ข้อ 3 บริ ษทั มหาชนจากัดจะให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุน้ ที่ออกใหม่เพิ่มเติม
ภายหลังปิ ดการเสนอขายหุน้ ที่จดั จาหน่ายเพื่อให้ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถจัดสรรหุน้ ส่วนเกินได้
ต่อเมื่อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การให้สิทธิซ้ือหุน้ ที่ออกใหม่ตอ้ งจัดทาเป็ นหนังสื อ และต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ระบุจานวนหุ ้นที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิซ้ือไว้อย่างชัดเจน โดยหุน้ จานวนดังกล่าว
เมื่อรวมกับจานวนที่ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินจะมีสิทธิซ้ือจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ต้องไม่เกินร้อยละสิ บห้าของ
จานวนหุ ้นทั้งหมดที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน
(ข) กาหนดให้ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินเริ่ มใช้สิทธิซ้ือหุน้ ที่ออกใหม่เพิ่มเติมได้
ในวันถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหุน้ ทั้งหมดที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน และต้องดาเนินการใช้สิทธิให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
1. กรณี ที่หุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวจะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นครั้งแรก
ให้ดาเนินการใช้สิทธิให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั แรกที่หุ้นนั้นเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
2. กรณีที่หุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยูแ่ ล้ว
ให้ดาเนินการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหุน้ ทั้งหมด
ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
(ค) ให้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ ที่ออกใหม่ได้เพียงครั้งเดียว
(ง) ให้สิทธิแก่ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียวที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั หาหุน้
ส่วนเกิน
(2) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกหุน้ เพิ่มทุนในจานวนที่เพียงพอที่จะรองรับ
การให้สิทธิแก่ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินตาม (1) (ก)
ข้อ 4 การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในกรณีใดที่ผจู ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินได้รับสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุน้ เพิ่มเติมจากบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการจัดสรร
หุน้ ส่ วนเกิน ให้บริ ษทั มหาชนจากัดนั้นเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
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(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรหุ ้นส่วนเกิน จานวนหุน้ ส่วนเกิน การส่งมอบหุ้นส่วนเกิน ระยะเวลา
การส่งมอบหุน้ ส่วนเกิน และชื่อผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน โดยให้แสดงข้อมูลดังกล่าวในส่วนที่วา่ ด้วย
การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
(2) ข้อความที่แสดงว่าการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี ) ได้ให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุ ้นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน
โดยให้แสดงไว้ในหน้าแรกของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 5 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 59/2547 เรื่ อง การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้ อหุน้ ภายหลังการจัดจาหน่ายหุ ้น
ที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ
คาสัง่ และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 6 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 59/2547 เรื่ อง การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุ ้นภายหลัง
การจัดจาหน่ายหุน้ ที่มีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิง
ดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุ ้น
ภายหลังการจัดจาหน่ายหุน้ ที่มีการจัดสรรหุ้นส่ วนเกิน เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 59/2547 เรื่ อง การให้สิทธิผจู ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกินซื้อหุ ้นภายหลังการจัดจาหน่ายหุ ้นที่มีการจัดสรร
หุน้ ส่วนเกิน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

