ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 39/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบ
หลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์
_______________________

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาหน้าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนตามมาตรา 60
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) หากผูซ้ ้ือแสดงเจตนาให้ผขู ้ ายส่ งมอบหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยการฝากไว้กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซ่ ึงประกอบกิจการโดยชอบภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ของผูซ้ ้ือ ให้บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือ
ตามวิธีการที่กาหนดในคาสั่งดังกล่าวภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
(2) หากผูซ้ ้ือแสดงเจตนาจะขอรับใบหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
ส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั
เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คาว่า “ปิ ดการเสนอขาย” ให้หมายความรวมถึง
(1) วันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิของผูถ้ ือหลักทรัพย์หนึ่งในการซื้อหรื อแปลงสภาพ
เป็ นหลักทรัพย์อื่น หรื อ
(2) วันที่ครบกาหนดชาระหนี้ตามหลักทรัพย์หนึ่งซึ่งมีวตั ถุแห่งหนี้เป็ นการส่ งมอบ
หลักทรัพย์อื่น โดยข้อผูกพันให้ชาระหนี้ดว้ ยการส่ งมอบหลักทรัพย์อื่นได้กาหนดไว้เป็ นการล่วงหน้า
ในหลักทรัพย์ที่เป็ นมูลแห่งหนี้น้ นั หรื อข้อผูกพันให้ชาระหนี้ดว้ ยการส่ งมอบหลักทรัพย์อื่นเกิดจาก
การใช้สิทธิของผูอ้ อกหลักทรัพย์ภายใต้ขอ้ ตกลงที่ระบุไว้ในหลักทรัพย์ที่เป็ นมูลแห่งหนี้น้ นั แล้วแต่กรณี
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ข้อ 2 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
ไม่เป็ นผลโดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดหรื อความบกพร่ องของบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์
หากวิธีการส่ งมอบนั้นยังมิใช่การส่ งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ให้บริ ษทั หรื อ
เจ้าของหลักทรัพย์ส่งมอบหลักทรัพย์โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาตามข้อ 1
ข้อ 3 ในกรณีที่การส่งมอบหลักทรัพย์ไม่สามารถดาเนินการให้เป็ นผลโดยใช้วิธีการ
ตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 แล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์เก็บรักษาหลักทรัพย์ดงั กล่าว และ
แจ้งให้ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์หรื อผูแ้ ทนมารับหลักทรัพย์ได้ที่บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ โดยลงประกาศ
ในหนังสื อพิมพ์อย่างน้อยสามฉบับเป็ นเวลาสามวันติดต่อกัน ทั้งนี้ ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ระยะเวลาตามข้อ 1 หรื อข้อ 2 แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ในกรณีที่บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ประสบเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุให้
ไม่อาจส่ งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนให้แก่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้
ในหนังสื อชี้ชวน บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจทาหนังสื อขอผ่อนผันระยะเวลาการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ยนื่ ต่อสานักงานก่อนจะครบกาหนดระยะเวลาส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนได้
และให้สานักงานผ่อนผันระยะเวลาการส่ งมอบหลักทรัพย์ได้ เมื่อปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
มีลกั ษณะที่ทาให้บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์โดยปกติทวั่ ไปไม่สามารถส่ งมอบหลักทรัพย์ได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน และบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวต้องพิสูจน์ได้วา่
เหตุการณ์น้ นั มิได้เกิดขึ้นจากความผิดหรื อความบกพร่ องของตน
ในกรณีที่การขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่งเป็ นการขอผ่อนผันสาหรับการส่งมอบใบหุ้น
สานักงานจะผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบใบหุน้ เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา 55 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้
ข้อ 5 บริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์
ตามข้อ 4 ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวันส่ งมอบใบหลักทรัพย์ที่ได้รับผ่อนผันในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนที่สานักงานให้เป็ นปั จจุบนั
(2) มีหนังสื อแจ้งให้ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ นั ทราบภายในสามวันนับแต่วนั ที่
ได้รับการผ่อนผัน
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ข้อ 6 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่
ผูซ้ ้ือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง
และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์
ให้แก่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้การออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่
ผูซ้ ้ือหลักทรัพย์ เป็ นอานาจของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2538 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการส่ งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผซู ้ ้ือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จึงจาเป็ นต้องออก
ประกาศนี้

