
  
 
 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง   การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน 

 และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 29 แหงขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง  การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี  22  มกราคม  
2544 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ 1 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  กุมภาพันธ  2544  เปนตนไป 
 
ขอ 2 ในประกาศน้ี 
“หลักทรัพย”   หมายความวา   ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน  หุนกูแปลงสภาพ  

หรือหลักทรัพยอื่นท่ีอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนได 
“สถาบันการเงิน”   หมายความวา  ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน

หลักทรัพย และใหหมายความรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
“ผูจัดหาหุนสวนเกิน”  หมายความวา  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีหนาที่จัดหา

หุนสวนเกินเพื่อสงมอบใหแกผูไดรับการจัดสรรหรือสงคืนใหแกผูใหยืมตามขอผูกพันในการจัดสรร
หุนสวนเกิน 

“จัดสรรหุนสวนเกิน”  หมายความวา  การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อเกินกวาจํานวน
หุนท่ีจัดจําหนายโดยการจัดสรรหุนเกินจํานวนดังกลาวไดกระทําไปพรอมกับการเสนอขายหุนท่ีจัด
จําหนาย 

*“ขาย”  หมายความวา  ขาย  จําหนาย  จาย  โอน  แลกเปลี่ยน หรือกระทําการใด 
ๆ อันเปนการจําหนายหุนหรือหลักทรัพยออกจากการครอบครอง หรือกระทําการใด ๆ ซึ่งจะมีผล
เปนการจําหนายหุนหรือหลักทรัพยออกจากการครอบครองเปนการลวงหนา เวนแตโดยทางมรดก
หรือไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเพื ่อการใหยืมหุ นแกผู จ ัดหาหุ นสวนเกินตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย 

(*เปลี ่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน 
“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใช
ในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       
30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

“ผลกําไร”   หมายความวา   ผลตางของราคาหุนหรือราคาหลักทรัพยท่ีเกิดจากราคา
ขายท่ีสูงกวาราคาซ้ือซึ่งคํานวณจากราคาหุนหรือราคาหลักทรัพย ณ วันท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายไดมา 
ซึ่งไมรวมคานายหนาหรือประโยชนอื่นใดท่ีเก่ียวของ  และใหคํานวณแยกเปนแตละรายการโดยไม
นํามาหักลบกัน โดยในการคํานวณราคาซ้ือหรือราคาขายใหถือตามราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ผลบังคับใช 

นิยาม 



  
 
 

แตท้ังน้ี ราคาขายตองไมตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของหุนหรือหลักทรัพยดังกลาวท่ีปรากฏตามรายงานการซ้ือ
ขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยในวันท่ีมีการซ้ือขายหุนหรือหลักทรัพยนั้น 

*ขอ 3 ใหผูยื่นคําขอส่ังหามบุคคลดังตอไปน้ี นําหุนของตนซ่ึงมีจํานวนรวมกัน
เปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังวันท่ีผูยื่นคําขอเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จและ
หลักทรัพยอื่นท่ีอาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปนหุนตามอัตราสวนของหุนท่ีบุคคลดังกลาวถูกสั่งหามขาย
ออกขายภายในกําหนดเวลาตามขอ 4    

(1) ผูมีสวนรวมในการบริหารของผูยื่นคําขอ 
(2) ผูถือหุนรายอื่น ๆ ในกรณีท่ีบุคคลตาม (1) มีจํานวนหุนรวมกันตํ่า

กวาจํานวนท่ีกําหนดขางตน 
(*ความในขอ 3 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551
เปนตนไป) 

 

 *ขอ 3/1  - 
(*ยกเลิกความในขอ 3/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ

หามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547   
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547) 

ขอ 4 การหามขายตามขอ 3 ใหมีกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันท่ีหุนของผูยื่นคํา
ขอเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของผูยื่นคําขอทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายตามขอ 3 สามารถ
ทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ  25 ของจํานวนหุนหรือ
หลักทรัพยท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขายตามขอ 3 และขอ 5 

(*ความในวรรคหนึ ่งของข อ  4  เด ิมถ ูกยกเล ิกและใชความใหมนี ้แทนโดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 
กุมภาพันธ 251 เปนตนไป) 

ในกรณ ีที ่ผู ยื ่น คําขออาศ ัยค ุณสมบ ัต ิเ รื ่อ งการลงท ุนในโครงการ ที ่เป น
สาธารณูปโภคพื้นฐานในการย่ืนคําขอใหรับหุนของผูยื่นคําขอเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  การ
หามขายตามขอ 3 ใหมีกําหนดระยะเวลาดังตอไปนี้ 

(1) กรณีผูยื ่นคําขอมีรายไดเชิงพาณิชยจากการประกอบธุรกิจหลัก
กอนยื่นคําขอใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหระยะเวลาการหามขายมีกําหนดตั้งแต
วันที่หุนของผูยื่นคําขอเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจนถึงวันที่หุนของผูยื่นคําขอทําการ      
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ 3 ป 

บุคคลที่ถูกส่ังหาม
ขายหุนของตนเอง 

 



  
 
 

 ภายหลังจากวันท่ีหุนของผูยื่นคําขอทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยครบ 
1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายตามขอ 3 สามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายได
ในจํานวนรอยละ 20 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายตามขอ 3 และขอ 5 
และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายในจํานวนรอยละ 
20 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาว 

 (2) กรณีผูยื่นคําขอไมมีรายไดเชิงพาณิชยจากการประกอบธุรกิจหลัก
กอนยื่นคําขอใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหระยะเวลาการหามขายมีกําหนดตั้งแตวันท่ี
หุนของผูยื่นคําขอเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยจนถึงวันที่ผูยื่นคําขอมีรายไดเชิงพาณิชย
จากการประกอบธุรกิจหลักครบ 3 ป 

 ภายหลังจากผูยื่นคําขอมีรายไดเชิงพาณิชยจากการประกอบธุรกิจหลัก
ครบ 1 ป ใหบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายตามขอ 3 สามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขาย
ไดในจํานวนรอยละ 20 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายตามขอ 3 และขอ 5 
และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายในจํานวนรอยละ 
20 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยท้ังหมดท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาว 

(*ความในขอ 4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546) 

 
  *ขอ 5 ในกรณีที่มีเหตุดังตอไปนี้เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาการหามขายตาม
ขอ 4  ใหผูยื่นคําขอส่ังหามบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายตามขอ 3 นําหุนหรือหลักทรัพยท่ีไดรับการจัดสรร
หรือการแปลงสภาพออกขายตามอัตราสวนของหุนหรือหลักทรัพยของบุคคลดังกลาวท่ีถูกหามขาย
และระยะเวลาการหามขาย ท่ีเหลืออยูตามขอ 4  

(1) ผูยื่นคําขอมีการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม 
(2) ผูยื่นคําขอมีการออกและจัดสรรหลักทรัพยใด ๆ ใหแกผูถือหุนเดิม 
(3) ผูถือหุนเดิมมีการใชสิทธิแปลงสภาพหลักทรัพยเปนหุน 

(*ความในขอ 5 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546) 

 
ขอ 6 บุคคลท่ีถูกสั่งหามขายใดประสงคจะใหผูจัดหาหุนสวนเกินยืมหุนของตน

เพื่อการจัดสรรหุนสวนเกินตองไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย โดยใหบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายยื่นคํา
ขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยผานผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี 

การยืมหุนเพื่อจัดสรรหุนสวนเกินตามวรรคหน่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวัน
แรกท่ีหุนท่ีออกใหมของผูยื่นคําขอหรือของบริษัทจดทะเบียนจะเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

การหามขายหุน
หรือหลักทรัพยที่
ไดรับจากการจัด 
สรรหรือแปลง
สภาพจากหุนท่ีถูก
ส่ังหามขาย 

การดําเนินการ 
ในกรณีที่ให 
ผูจัดหาหุน 
สวนเกินยืมหุน 



  
 
 

 
ขอ 7 ใหผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนนําหุนหรือหลักทรัพยของบุคคลท่ีถูก

สั่งหามขายมาฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด กอนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณารับหุนของผูยื่นคําขอเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือกอนท่ีตลาดหลักทรัพยจะพิจารณา
รับหุนเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือภายใน 3 วันนับแตวันที่ผูยื่นคําขอไดแจงสิทธิ
หรือไดรับชําระเงินคาซ้ือหลักทรัพย แลวแตกรณี 

 
ขอ 8 เมื่อมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3  ขอ 4  หรือ

ขอ 7  ใหตลาดหลักทรัพยมีอํานาจพิจารณาผอนผัน โดยใหผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนแจงขอ
ผอนผันเปนหนังสือและช้ีแจงเหตุผลท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการดังกลาวได 

ในกรณีท่ีอยูระหวางการดําเนินการยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณารับหุนของผูยื่นคํา
ขอเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย  ใหผูยื่นคําขอแจงผอนผันพรอมกับการยื่นคําขอใหตลาด
หลักทรัพยพิจารณารับหุนของผูยื่นคําขอเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

 

ขอ 9 ตลาดหลักทรัพยอาจผอนผันการฝากหุนหรือหลักทรัพยตามขอ 7 ไดใน
กรณี     ดังตอไปนี้ 
 *(1) บุคคลที่ถูกสั่งหามขายไดนําหุนหรือหลักทรัพยที่หามขายไป
จํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับสถาบันการเงินไวแลวกอนท่ีคณะกรรมการจะส่ังรับหุน
ของผูยื่นคําขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

(*ความในขอ (1) ของขอ 9  ถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545) 

 (2)  บุคคลท่ีถูกสั่งหามขายจะนําหุนหรือหลักทรัพยท่ีหามขายไป
จํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับสถาบันการเงินหรือใหผูจัดหาหุนสวนเกินยืมเพื่อการจัดสรร
หุนสวนเกิน 

**,***บุคคลท่ีถูกส่ังหามขายตองทําสัญญากับผูจัดหาหุนสวนเกินโดยกําหนดเวลา
สงคืนหุนใหบุคคลท่ีถูกส่ังหามขายภายในระยะเวลาที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย 

(**ความในวรรคสองของขอ  9 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน  โดยประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2551เปนตนไป) 

(***เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน 
“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใช

การนําหุนหรือ
หลักทรัพยมาฝาก
ไวกับศูนยรับฝาก 

การขอผอนผัน 

เหตุแหงการ 
ผอนผัน 

การดําเนินการ 
ในกรณีที่ให 
ผูจัดหาหุน 
สวนเกินยืมหุน 

การทําสัญญา
กําหนดเวลาสงคืน
หุน กรณีการจัดสรร
หุนเกินกวาจํานวน
ที่จัดจําหนาย 



  
 
 

ในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       
30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  1 มกราคม 2553เปนตนไป) 

*ขอ 10 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายนําหุนหรือหลักทรัพยท่ีหามขายไปจํานํา
หรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับสถาบันการเงิน  ผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการ
ใหสถาบันการเงินทําหนังสือรับรองวาบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายดังกลาวไดนําหุนหรือหลักทรัพยท่ีหาม
ขายไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับตน และสงใหตลาดหลักทรัพยกอนท่ีคณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุนของผูยื่นคําขอเพ่ือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือกอนท่ีตลาดหลักทรัพยจะ
พิจารณารับหุนเพิ่มทุนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย หรือภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดทําสัญญาจํานํา
หรือสัญญาวางหลักประกัน แลวแตกรณี ท้ังน้ี หนังสือรับรองดังกลาวจะตองระบุจํานวนหุนหรือ
หลักทรัพยท่ีจํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมดวย 

ผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยขอมูลการนําหุนหรือหลักทรัพยท่ีหาม
ขายไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันการกูยืมกับสถาบันการเงินตามวรรคหน่ึง โดยผูยื่นคําขอตอง
เปดเผยขอมูลดังกลาวตามแบบและวิธีการตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดกอนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณารับหุนของผูยื่นคําขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผยขอมูล
ดังกลาวโดยวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
โดยไมชักชาภายหลังตลาดหลักทรัพยผอนผันการฝากหุนหรือหลักทรัพยดังกลาว 

(*ความในขอ 10 เดิมเดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 
เปนตนไป) 

 
ขอ 11 ในกรณีท่ีมีการไถถอนจํานําหรือการวางเปนหลักประกันการกูยืมหรือการ

สงคืนหุนท่ียืม และยังอยูในชวงระยะเวลาการหามขายตามที่กําหนดไวในขอ 4 ใหผูยื่นคําขอนําหุน
หรือหลักทรัพยดังกลาวมาฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยตามท่ีกําหนดไวในขอ 7 ภายในระยะเวลา
ดังตอไปนี้ตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาการหามขายตามท่ีกําหนดไวในขอ 4   

(1) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีไดมีการไถถอนจํานําหรือการวางเปน
หลักประกันการกูยืม 

*(2) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูจัดหาหุนสวนเกินจัดหาหุนเพื่อ
สงคืนใหแกบุคคลท่ีถูกส่ังหามขายไดครบถวนหรือวันส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจัดหาหุนสวนเกินตอง
จัดหาหุนเพื่อสงคืนใหแกบุคคลท่ีถูกส่ังหามขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการ
จัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย ท้ังน้ี แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน    ในกรณีผูจัดหาหุนสวน
เกินจัดหาหุนเพื่อสงคืนหุนท่ียืมโดยวิธีการใชสิทธิซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมหรือซ้ือหุนในตลาด
หลักทรัพย 

(*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 

เปน “ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนคําที่

การดําเนินการ 
ในกรณีที่มีการ 
ไถถอนจํานําหรือ
วางเปนหลักประกัน 
และยังอยูใน
ระยะเวลาการหาม
ขาย 

การดําเนินการ 
ในกรณีที่นําหุน
หรือหลักทรัพยที่
หามขายวางเปน
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน 



  
 
 

ใชในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       

30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกรามคม 2553 เปนตนไป) 
**(3) ภายใน 12 วันทําการนับแตวันท่ีผูจัดหาหุนสวนเกินจัดหาหุน

เพื่อสงคืนใหแกบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายไดครบถวนหรือวันสิ้นสุดระยะเวลาท่ีผูจัดหาหุนสวนเกินตอง
จัดหาหุนเพื่อสงคืนใหแกบุคคลท่ีถูกส่ังหามขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ
จัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย ท้ังน้ี แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน   ในกรณีผูจัดหาหุนสวน
เกินจัดหาหุนเพื่อสงคืนหุนท่ียืมโดยวิธีการใชสิทธิซื้อหุนจากผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียน 

(**เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 

เปน “ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนคําที่

ใชในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       

30 พฤศจิกายน 2552 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกรามคม 2553 เปนตนไป) 

 
*ขอ 11/1 ผูยื่นคําขอท่ีไดจดทะเบียนหุนหรือหลักทรัพยของตนเองเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ จะไดรับยกเวนการปฏิบัติตามเกณฑการหามผูบริหารหรือผู
ถือหุนและผูท่ีเกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยท่ีกําหนดตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีผูยื่นคําขออยูใน
ระหวางการปฏิบัติหรือไดปฏิบัติโดยครบถวนแลวตามหลักเกณฑการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผู
ท่ีเกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพย หรือหลักเกณฑอื่นใดท่ีกําหนดหามการขายหุนและหลักทรัพยใน
ทํานองเดียวกัน ตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยตางประเทศดังกลาว 

(*เพิ่มเติมความในขอ 11/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551เปนตนไป) 

 
ขอ 12 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหามไดขายหุนหรือหลักทรัพยอันเปนการฝาฝน

ประกาศฉบับนี้ ใหผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกลาวเปนจํานวนเงินเทากับผลกําไร
จากการขายหุนหรือหลักทรัพยนั้นและนําสงคาปรับใหตลาดหลักทรัพยภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีการ
ฝาฝนหรือวันท่ีผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการฝาฝนดังกลาว 

ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนไมนําหุนมาฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 11 (2) และ (3)  อันเนื่องมาจากการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการของบุคคลท่ีถูกส่ังหามขาย  ใหถือวาบุคคลท่ีถูกสั่งหามขายไดขายหุนอันเปนการฝาฝน
ประกาศฉบับนี้    และใหผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนปรับบุคคลดังกลาวเปนจํานวนเงินเทากับ
ผลตางของราคาเสนอขายหุนท่ีจัดจําหนายกับราคาหุนท่ีใหยืมซ่ึงคํานวณจากราคาหุน ณ วันท่ีบุคคลท่ี
ถูกสั่งหามขายไดมา  แตท้ังน้ีเงินคาปรับตองไมนอยกวา 2 แสนบาท และนําสงคาปรับใหตลาด
หลักทรัพยภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีการฝาฝนหรือวันท่ีผูยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนทราบการ   
ฝาฝนดังกลาว

การฝาฝนการ 
หามขาย 

การผอนผันกรณี
เปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย
ตางประเทศ 
(Dual listing) 
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*ขอ 13  -  
(*ยกเลิกความในขอ 13 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ

หามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป) 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  22  มกราคม  2544 
 

(ลงนาม) อมเรศ  ศิลาออน 
 

(นายอมเรศ  ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การไมนําหุน 
มาฝากไวกับ 
ศูนยรับฝาก 

การไมนําหุน 
มาฝากไวกับ 
ศูนยรับฝาก 


