
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 35/2552 

เร่ือง  การให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงั 
การจดัจ าหน่ายหุ้นที่มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 

_________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35(6) และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดั  
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยั 
อ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551   
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดร้ับแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้น 
  (2)  “ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน”  หมายความว่า   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่มีหนา้ที่จดัหา
หุ้นส่วนที่เกินกว่าจ านวนหุ้นที่จดัจ าหน่ายเพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดร้ับการจดัสรรหรือส่งคืน
ให้แก่ผูใ้ห้ยืมตามขอ้ผูกพนัในการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 
  (3)  “จดัสรรหุ้นส่วนเกิน” หรือ “การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน”  หมายความว่า   การจดัสรร 
หุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือเกินกว่าจ านวนหุ้นที่จดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุ้นเกินจ านวนดงักล่าวกระท าไป 
พร้อมกบัการเสนอขายหุ้นที่จดัจ าหน่าย  
  (4)  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความว่า   หลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับการจดทะเบียนหรือ
ไดร้ับการอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

(5)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ขอ้ 2   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดัที่ไดร้ับอนุญาตให้เสนอขาย 
หุ้นที่ออกใหม่ซ่ึงตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังาน โดยในการเสนอขายในคราวนั้นมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกินดว้ย 
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ขอ้ 3   บริษทัมหาชนจ ากดัจะให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติม 
ภายหลงัปิดการเสนอขายหุ้นที่จดัจ าหน่ายเพื่อให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุ้นส่วนเกินได ้
ต่อเมื่อปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การให้สิทธิซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ และตอ้งมีรายละเอียด 
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ระบุจ านวนหุ้นที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิซ้ือไวอ้ย่างชดัเจน โดยหุ้นจ านวนดงักล่าว 
เมื่อรวมกบัจ านวนที่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะมีสิทธิซ้ือจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบห้าของ 
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายตามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 

(ข)  ก าหนดให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินเร่ิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเตมิได ้
ในวนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายตามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน และตอ้งด าเนินการใชสิ้ทธิให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ี 

1.  กรณีที่หุ้นของบริษทัดงักล่าวจะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นครั้ งแรก  
ให้ด าเนินการใชสิ้ทธิให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกที่หุ้นนั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย  ์

2.  กรณีที่หุ้นของบริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่แลว้ 
ให้ด าเนินการใชสิ้ทธิให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมด 
ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  

(ค)  ให้ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ไดเ้พียงครั้ งเดียว 
(ง)  ให้สิทธิแก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พียงรายเดียวทีท่  าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัหาหุ้น 

ส่วนเกิน 
(2)  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมตใิห้ออกหุ้นเพิ่มทุนในจ านวนที่เพียงพอที่จะรองรับ 

การให้สิทธิแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตาม (1) (ก) 

ขอ้ 4   การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในกรณีใดที่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินไดร้ับสิทธิที่จะ 
ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมจากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวเพื่อประโยชน์ในการจดัสรร 
หุ้นส่วนเกิน ให้บริษทัมหาชนจ ากดันั้นเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  
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(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยเก่ียวกบั 
ขั้นตอนและวิธีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวนหุ้นส่วนเกิน การส่งมอบหุ้นส่วนเกิน ระยะเวลา 
การส่งมอบหุ้นส่วนเกิน และช่ือผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน โดยให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวในส่วนที่ว่าดว้ย 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

(2)  ขอ้ความที่แสดงว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้ งนั้น บริษทัหรือผูถื้อหุ้น  
(แลว้แต่กรณี) ไดใ้ห้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน  
โดยให้แสดงไวใ้นหนา้แรกของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 5   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 59/2547  เร่ือง การให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้น 
ที่มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีประกาศ  
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 6   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กจ. 59/2547  เร่ือง การให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงั 
การจดัจ าหน่ายหุ้นที่มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ให้การอา้งอิง
ดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 7   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

                                          ประกาศ  ณ  วนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้การออกหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้น 
ภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้นที่มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ กจ. 59/2547  เร่ือง การให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้นที่มีการจดัสรร 
หุ้นส่วนเกิน ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
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