
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 39/2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการส่งมอบ 
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์

_______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 88 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั 
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหบ้ริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยส่์งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์
ตามวิธีการและระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
 (1)  หากผูซ้ื้อแสดงเจตนาให้ผูข้ายส่งมอบหลกัทรัพยด์งักล่าวโดยการฝากไวก้บั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยซ่ึ์งประกอบกิจการโดยชอบภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ของผูซ้ื้อ ใหบ้ริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยส่์งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อ 
ตามวิธีการท่ีก าหนดในค าสั่งดงักล่าวภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น 
  (2)  หากผูซ้ื้อแสดงเจตนาจะขอรับใบหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์
ส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้น  
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ค าวา่ “ปิดการเสนอขาย” ให้หมายความรวมถึง 
  (1)  วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิของผูถื้อหลกัทรัพยห์น่ึงในการซ้ือหรือแปลงสภาพ 
เป็นหลกัทรัพยอ่ื์น หรือ 
  (2)  วนัท่ีครบก าหนดช าระหน้ีตามหลกัทรัพยห์น่ึงซ่ึงมีวตัถุแห่งหน้ีเป็นการส่งมอบ 
หลกัทรัพยอ่ื์น โดยขอ้ผกูพนัใหช้ าระหน้ีดว้ยการส่งมอบหลกัทรัพยอ่ื์นไดก้ าหนดไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
ในหลกัทรัพยท่ี์เป็นมูลแห่งหน้ีนั้น หรือขอ้ผกูพนัใหช้ าระหน้ีดว้ยการส่งมอบหลกัทรัพยอ่ื์นเกิดจาก 
การใชสิ้ทธิของผูอ้อกหลกัทรัพยภ์ายใตข้อ้ตกลงท่ีระบุไวใ้นหลกัทรัพยท่ี์เป็นมูลแห่งหน้ีนั้น แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ 2   ในกรณีท่ีการส่งมอบหลกัทรัพยต์ามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
ไม่เป็นผลโดยมิไดเ้กิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์ 
หากวิธีการส่งมอบนั้นยงัมิใช่การส่งมอบหลกัทรัพยโ์ดยทางไปรษณียล์งทะเบียน ใหบ้ริษทัหรือ 
เจา้ของหลกัทรัพยส่์งมอบหลกัทรัพยโ์ดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัส้ินสุด 
ระยะเวลาตามขอ้ 1 

 ขอ้ 3   ในกรณีท่ีการส่งมอบหลกัทรัพยไ์ม่สามารถด าเนินการใหเ้ป็นผลโดยใชว้ิธีการ 
ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยเ์ก็บรักษาหลกัทรัพยด์งักล่าว และ 
แจง้ใหผู้ซ้ื้อหลกัทรัพยห์รือผูแ้ทนมารับหลกัทรัพยไ์ดท่ี้บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพย ์โดยลงประกาศ 
ในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ยสามฉบบัเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนั  ทั้งน้ี ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัส้ินสุด 
ระยะเวลาตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 4   ในกรณีท่ีบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยป์ระสบเหตุการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุให้ 
ไม่อาจส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อประชาชนใหแ้ก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีระบุไว ้
ในหนงัสือช้ีชวน บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าวอาจท าหนงัสือขอผอ่นผนัระยะเวลาการส่งมอบ 
หลกัทรัพยย์ืน่ต่อส านกังานก่อนจะครบก าหนดระยะเวลาส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนได ้ 
และใหส้ านกังานผอ่นผนัระยะเวลาการส่งมอบหลกัทรัพยไ์ด ้เม่ือปรากฏวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น 
มีลกัษณะท่ีท าใหบ้ริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยโ์ดยปกติทัว่ไปไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยไ์ดต้าม 
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยด์งักล่าวตอ้งพิสูจน์ไดว้า่ 
เหตุการณ์นั้นมิไดเ้กิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของตน 
 ในกรณีท่ีการขอผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงเป็นการขอผ่อนผนัส าหรับการส่งมอบใบหุ้น 
ส านกังานจะผอ่นผนัระยะเวลาการส่งมอบใบหุน้เกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 55 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่ได ้

ขอ้ 5   บริษทัหรือเจา้ของหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บผ่อนผนัระยะเวลาการส่งมอบหลกัทรัพย  ์
ตามขอ้ 4 ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
  (1)  แกไ้ขขอ้มูลเก่ียวกบัวนัส่งมอบใบหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บผ่อนผนัในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีส านกังานใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 (2)  มีหนงัสือแจง้ใหผู้ซ้ื้อหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทราบภายในสามวนันบัแต่วนัท่ี 
ไดรั้บการผ่อนผนั 
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ขอ้ 6   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2538  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง  
และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 7   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2538  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการส่งมอบหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

                                        ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552                                               
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
_____________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดใหก้ารออกหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการส่งมอบหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 8/2538  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  จึงจ าเป็นตอ้งออก
ประกาศน้ี 


