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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กจ. 18 /2541 
เร่ือง   การใหสิ้ทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุน้ 

ท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 
    

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 35(6) และมาตรา 69  

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 

 “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้ง 
ใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้เดิม 

“ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน”  หมายความวา่  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา 
หุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการ 
จดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุ้นเกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขาย 
หุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 

“หุน้ส่วนเกิน”  หมายความว่า  หุน้ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
เกินกวา่จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 

“หุน้ท่ีจดัจ าหน่าย”  หมายความวา่  หุน้ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยรั์บด าเนินการ 
จดัจ าหน่ายใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้เดิม 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่  หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหซ้ื้อขายได ้
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์



ประกาศgreen shoe-2แผ่น yo6 

- 2 - 
 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานโดยในการเสนอขายในคร้ังนั้นไดมี้การจดัสรรหุ้นส่วนเกินดว้ย 
 
 ขอ้ 3   บริษทัมหาชนจ ากดัจะใหสิ้ทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ท่ีออกใหม่ 
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุน้  
เกินจ านวนไดต่้อเม่ือปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1) การใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ และตอ้งมีรายละเอียด 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ระบุจ านวนท่ีใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยจ านวนหุน้ 
ท่ีใหสิ้ทธิ เม่ือรวมกบัสิทธิซ้ือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้มี) ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้
ของจ านวนหุน้ท่ีรับจดัจ าหน่าย 
 (ข) มีก าหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัแรกท่ีหุน้ของ
บริษทัมหาชนจ ากดัซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์ าหรับกรณีท่ีหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นคร้ังแรก  หรือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยราคาเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อสาธารณชนส าหรับกรณีท่ีหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
อยูแ่ลว้ 

(ค) ใหสิ้ทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่เพียงคร้ังเดียว 
(ง) ใหสิ้ทธิแก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีจดัหาหุน้ 

ส่วนเกินเพียงรายเดียว 
(2) มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีใหอ้อกหุน้เพิ่มทุนในจ านวนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับ 

การใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตามจ านวนซ่ึงไดใ้หสิ้ทธิไวต้าม (1) (ก) 
 
 ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัเปิดเผยรายละเอียดดงัต่อไปน้ีในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ในกรณีท่ีมีการใหสิ้ทธิผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถ 
จดัสรรหุน้ส่วนเกินได ้ ทั้งน้ี ไม่วา่ผูท่ี้ใหสิ้ทธิดงักล่าวจะเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัมหาชนจ ากดัก็ตาม  
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 (1) การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัขั้นตอนและ 

วิธีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน จ านวนหุน้ส่วนเกิน การส่งมอบหุน้ส่วนเกิน ระยะเวลาการส่งมอบ 
หุน้ส่วนเกิน และช่ือผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน  ทั้งน้ี ใหร้ะบุรายละเอียดดงักล่าวในส่วนท่ี 2 การจอง  
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร  

(2) ระบุขอ้ความท่ีแสดงวา่การเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายในคร้ังน้ี บริษทัหรือ 
ผูถื้อหุน้เดิม (แลว้แต่กรณี) จะใหสิ้ทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ 
ท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถจดัสรรหุ้นเกินจ านวนได ้  ทั้งน้ี ให้ระบุ 
ขอ้ความดงักล่าวไวใ้นหนา้แรกของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
 

 ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ   ณ  วนัท่ี   
 
 
 
 (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กธ.       /2541 
เร่ือง   การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 

    
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98 (5) และมาตรา 116  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 

ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหน่าย
หุน้ 

“ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน”  หมายความวา่  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา
หุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการ
จดัสรร 
หุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่
จ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุ้นเกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขาย
หุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 

“หุน้ส่วนเกิน”  หมายความว่า  หุน้ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ
เกินกวา่จ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 

“หุน้ท่ีจดัจ าหน่าย”  หมายความวา่  หุน้ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยรั์บด าเนิน 
การจดัจ าหน่ายใหบ้ริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้เดิม 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความวา่  หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหซ้ื้อขาย 
ไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 2   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัสรรหุน้ส่วนเกินไดต้่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการจดัสรรหุน้ส่วนเกินเฉพาะในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ซ่ึง 
บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน
ต่อส านกังานส าหรับการเสนอขายหุน้ในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ไม่วา่การเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะมีการ 
เสนอขายหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมพร้อมกนัดว้ยหรือไม่ก็ตาม 

(2)  ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินไดรั้บสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้จากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือจาก 
ผูถื้อหุน้เดิมในจ านวนท่ีเท่ากบัจ านวนหุ้นส่วนเกิน  ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ 

(3)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่จาก 
บริษทัมหาชนจ ากดั  สิทธิท่ีไดรั้บจากบริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.        /2541  เร่ือง   การใหสิ้ทธิ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุ้นภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน ลงวนัท่ี 
        มิถุนายน พ.ศ. 2541 ดว้ย 

(4)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้จากผูถื้อหุ้นเดิม ตอ้งมีการ 
จดัใหผู้ถื้อหุ้นเดิมฝากหุน้จ านวนดงักล่าวไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้เดิม 
ดงักล่าวสามารถส่งมอบหุน้ใหต้ามท่ีไดผ้กูพนัไว  ้

(5)  หุน้ส่วนเกินตอ้งมีจ านวนท่ีแน่นอนซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ของ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 

(6)  มีการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พียงรายเดียวเป็นผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน  
โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินดงักล่าวตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย  ์

(7)  บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน 
ไดรั้บสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้จากบริษทัหรือผูถื้อหุน้เดิม (แลว้แต่กรณี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ท่ี  กจ. /2541  เร่ือง  การใหสิ้ทธิผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหุน้ภายหลงัการ 
จดัจ าหน่ายหุน้ท่ีมีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน ลงวนัท่ี     มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ในกรณีท่ีการจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหน่ึงเขา้ข่ายเป็นการขายหุน้โดยท่ี 
ยงัไม่มีหลกัทรัพยอ์ยูใ่นครอบครอง ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถกระท าเช่นนั้นได ้โดย 
ไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 98(5)  และไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กด. 30/2540 เร่ือง การขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์
ยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครอง ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  
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  ขอ้ 3   ในการส่งมอบหุน้ส่วนเกินใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรร ใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
จดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรดว้ยวิธีการดงัน้ี 

(1)  ยมืหุน้ทั้งจ านวนตามท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบจากบุคคลอ่ืนก่อนวนัแรกท่ีหุ้น 
ท่ีออกใหม่ของบริษทัมหาชนจ ากดัจะเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2)  ซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยการตั้งราคาเสนอซ้ือตามหลกัเกณฑท่ี์ 
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของส านกังาน 

(3)  ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้เดิม 
ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะส่งมอบหุน้ใหผู้ไ้ดรั้บการจดัสรรดว้ยวิธีการตาม (2)  

หรือ (3) ไดต้่อเม่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุ้นนั้นยินยอมท่ีจะรับมอบหุน้หลงัจากวนัแรกท่ีหุน้ท่ีออกใหม่
ของบริษทัมหาชนจ ากดัเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจะจดัหาหุน้เพื่อส่งมอบดว้ยวิธีตาม (3) ไดเ้พียงคร้ังเดียว  
และเม่ือไดจ้ดัหาหุน้ดว้ยวิธีดงักล่าวแลว้จะจดัหาหุน้ดว้ยวิธีตาม (2) อีกไม่ได ้

 
ขอ้ 4   ในการจดัหาหุ้นเพื่อส่งคืนหุน้ท่ียมืตามขอ้ 3(1) ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้ง 

จดัหาหุ้นเพื่อส่งคืนดว้ยวิธีการตามขอ้ 3(2) หรือ (3)  ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 3 วรรคสามมาใชบ้งัคบั
กบักรณีดงักล่าวดว้ยโดยอนุโลม 
 

ขอ้ 5   ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรร 
หรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้มืใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นคร้ังแรก หรือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยราคาเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อสาธารณชนส าหรับกรณีท่ีหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
อยูแ่ลว้ 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการส่งมอบหุ้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรร 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง แลว้แต่กรณี 
 

ขอ้ 6   หา้มมิใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ซ้ือหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีตนรับเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ในช่วง 

หา้วนัท าการก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัจนถึงวนัท่ีปิดการจดัสรรหุน้ 
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้ และในกรณีท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินดว้ย การหา้ม 
ดงักล่าวจะถูกหา้มจนถึงวนัท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินสามารถจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวน 
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ท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน แลว้แต่กรณี    เวน้แต่เป็นการซ้ือตามค าสั่งของลูกคา้ หรือเป็นการซ้ือ
เพื่อบญัชีหลกัทรัพยข์องตนเองโดยการตั้งราคาเสนอซ้ือตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3(2) 

(2) ขายหุน้ของบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีตนรับเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ 
วนัแรกท่ีหุ้นของบริษทัมหาชนจ ากดัมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยส์ าหรับกรณีท่ีหุ้นของบริษทั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นคร้ังแรก หรือวนัท่ีมีการเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ 
สาธารณชนส าหรับกรณีท่ีหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูแ่ลว้ จนถึงวนัท่ีสามารถจดัหา
หุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน แลว้แต่กรณี    เวน้แต่เป็นการขาย 
ตามค าสั่งของลูกคา้ 
 
  ขอ้ 7   การหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ใหบ้งัคบัใชก้บับุคคลดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถือหุ้นในผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของ 
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยถื์อหุน้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของ 
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
  (3)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นทั้งในบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
และในผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของ 
บริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
 
  ขอ้ 8   ผูจ้ดัสรรหุน้ส่วนเกินตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าบญัชีหุ้นส่วนเกินแยกต่างหากจากบญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัสรรหุ้น 
ส่วนเกิน 

(2) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัหาหุน้ตามขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ให้แลว้เสร็จภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือขอ้ 4 จนครบถว้น แลว้แต่กรณี  โดยใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก) รายงานโดยละเอียดซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัวนัท่ีมีการ 
ตั้งราคาหุ้น จ านวนหุ้นท่ีจดัหา ช่วงของราคาซ้ือหุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยระบุราคาซ้ือ 
สูงสุดและต ่าสุด (ถา้มี)  ทั้งน้ี ใหจ้ดัเก็บรายงานดงักล่าวไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัหาหุน้ 
ส่วนเกินเป็นเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดัท ารายงานดงักล่าว 
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 (ข) รายงานโดยสรุปท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุน้ จ านวนหุ้นท่ี 
ใหสิ้ทธิ จ านวนหุน้ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ และจ านวนหุน้โดยรวมท่ีจดัหาโดยการซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์  
ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือ 
ขอ้ 4 จนครบถว้น แลว้แต่กรณี 
 

 ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   
 
 
 
 (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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28 พฤษภาคม 2541 
- ร่าง -  

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สธ.      /2541 

เร่ือง  การปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยแ์ละการใหย้มื 
หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ท่ีมิใช่ลูกคา้สถาบนัเพื่อการชอร์ต 

(ฉบบัท่ี 2) 
    

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 39/2540 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการใหกู้ย้ืมเงินเพื่อซ้ือ 
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
  ขอ้ 1  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 7/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 42/2540 เร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเงินเพื่อซ้ือ 
หลกัทรัพยแ์ละการใหย้มืหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ท่ีมิใช่ลูกคา้สถาบนัเพื่อการชอร์ต ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2540 
  “ ขอ้ 7/1 หา้มมิใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ 
ท่ีจะเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังแรก ใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ 
เพื่อซ้ือหุ้นดงักล่าวภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีหุน้นั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
เป็นวนัแรก 
  การหา้มใหกู้ย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงให้น ามาใชบ้งัคบักบับริษทั
หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีดว้ยโดยอนุโลม 

(1) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถือหุน้ในบริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 
ยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงนั้น 

(2) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์บริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 
ยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถูกถือหุน้นั้น 
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(3) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ทั้งในบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
และในบริษทัหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของ
บริษทัหลกัทรัพยท์ั้งสองกรณีดงักล่าว” 
 

 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   3  มิถุนายน  พ.ศ.  2541 
 
 
         นายธารินทร์  นิมมานเหมินท ์
 (นายธารินทร์  นิมมานเหมินท)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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