
 247

(บส/ซ 01-19) 
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง   หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการซ้ือเพ่ือสงมอบหุน 
 ที่จัดสรรเกินโดยสมาชิก  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 
 

*โดยท่ีเห็นสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเก่ียวกับการซ้ือเพื่อ
สงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินโดยสมาชิก เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ
ใหสิทธิผูจัดจําหนายหลักทรัพยซื้อหุนภายหลังการจัดจําหนายหุนท่ีมีการจัดสรรหุนสวนเกิน และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทุน วาดวยการจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย ซึ่งกําหนดใหตลาด
หลักทรัพยกําหนดหลักเกณฑการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินดวยความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซ้ือ
เพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินตามความในขอ 3 แหงขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือขายการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยจดทะเบียน   (ฉบับที่ 1)   พ.ศ. 
2541 ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2541  

(*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชในขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2552 
มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
ขอ 1 ในประกาศน้ี 
*“การซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน”  หมายความวา  การซ้ือหุนเพื่อสงมอบหุนใน

สวนที่จัดสรรเกินกวาจํานวนหุนท่ีจัดจําหนายตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โดยทํา
การซ้ือในตลาดหลักทรัพยตามคําส่ังท่ีไดรับจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีมีความผูกพันตามหนังสือช้ีชวน
ท่ีออกในการจัดจําหนายหุนนั้น 

(*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชในขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

*“ผูซื้อเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน”  หมายความวา  สมาชิกที่ไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยใหดําเนินการซื้อหุนใดหุนหนึ่งเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินของหุนนั้นในชวงเวลาท่ีตลาด
หลักทรัพยกําหนด โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑท่ีระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย  
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(*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน “ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปล่ียนคําที่ใชในขอกําหนด 
ของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

 
ขอ 2 สมาชิกผูประสงคจะเปนผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินในหุนใด ตองไดรับ

อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย 
ใหสมาชิกยื่นคําขออนุญาตเปนผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินตามแบบท่ีตลาด

หลักทรัพยกําหนดเปนการลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวันทําการกอนวันท่ีสมาชิกเริ่มทําการซ้ือเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกินในหุนดังกลาว 
 

ขอ 3 ผูซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินของหุนใด มีหนาท่ีตองทําการซ้ือเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกินในหุนนั้นดวยการบันทึกการเสนอซ้ือเขามาในระบบการซ้ือขาย เพื่อใหระบบการซื้อขาย
จัดใหมีการซ้ือขายโดยอัตโนมัติบนกระดานหลัก กระดานตางประเทศ  และกระดานหนวยยอย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

*(1) - 
*(2) - 
 (3) ระบุราคาเสนอซื้อแนนอน ณ ราคาท่ีไมสูงกวาราคาเสนอซ้ือสูงสุดใน

ขณะน้ันตามการเสนอซ้ือของสมาชิกรายอื่น หรือไมสูงกวาราคาซื้อขายครั้งสุดทายในขณะนั้น หรือไมสูง
กวาราคาเสนอขายหลักทรัพยท่ีเสนอขายตอประชาชน ท้ังน้ี แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

*(4) - 
 (*ความใน (1) (2) และ (4) ของขอ 3 เดิมถูกยกเลิก โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เร่ือง การซ้ือเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกินโดยสมาชิก พ.ศ.2544 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544) 

(5) ไมมีเงื่อนไขแหงการเสนอซ้ือหุน 
(6) ระบุอักษรเครื่องหมาย Z ไวในการเสนอซ้ือหุน 

ใหผูซื้อเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกินทําการแยกบัญชีสําหรับการซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ี 
จัดสรรเกินออกตางหากจากบัญชีเพ่ือการลงทุนของตนเอง 

 
* ขอ 4 - 

 (*ความในขอ 4 เดิมถูกยกเลิก โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การซ้ือเพื่อ 
สงมอบหุนที่จัดสรรเกินโดยสมาชิก พ.ศ.2544 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544) 

 

ขอ 5 ในการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินในแตละวันทําการ ใหผูซื้อเพื่อสงมอบ
หุนที่จัดสรรเกินแจงชื่อของเจาหนาที่รับอนุญาตจํานวนหนึ่งรายที่ผู ซื้อเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน
มอบหมายใหทําการซ้ือเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินในวันทําการน้ันตอตลาดหลักทรัพยทางโทรสารเปน
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การลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวันทําการกอนวันท่ีเจาหนาท่ีรับอนุญาตดังกลาวจะเริ่มทําการซ้ือเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกิน 

 
 ขอ 6 หามมิใหผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน กระทําการดังตอไปนี้ 

 * (1) - 
 * (2) - 

 (*ความใน (1) และ (2) ของขอ 6 เดิมถูกยกเลิก โดยประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เร่ือง การซ้ือเพื่อสงมอบหุนที่จัดสรรเกินโดยสมาชิก พ.ศ.2544 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544) 

(3) อนุญาตใหเจาหนาท่ีรับอนุญาตท่ีผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
มอบหมายใหทําการอื่นใดนอกจากการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน  

(4) ทําการซ้ือขายหุนท่ีผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินมีหนาท่ีตองทําการ
ซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินเพ่ือบัญชีของตนเองในระหวางเวลาท่ีเปนผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน
ในหุนนั้น เวนแตเปนการซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินเพื่อบัญชีของตนเองโดยระบุราคาเสนอซ้ือ
แนนอนตามขอ 3 (3) หรือเปนการซ้ือขายหุนนั้นเพื่อลูกคาอื่น    

(5) ทําการเสนอซ้ือหุนในราคาท่ีผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินรูหรือมี
เหตุอันควรรูวาราคาดังกลาวอาจเกิดจากการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย 

 
ขอ 7 ใหผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินจัดทํารายงานดังตอไปนี้ตามแบบท่ีตลาด 

หลักทรัพยกําหนด และสงตอตลาดหลักทรัพยภายใน 12.00 น. ของวันทําการถัดไป 
(1) รายงานประจําวันในการซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน โดยระบุ

จํานวนหุน ราคาหุน และเวลาในการเสนอซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน ณ สิ้นวันทําการ 
(2) รายงานสรุปการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน โดยระบุจํานวนหุน 

และราคาหุน  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาของการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
 

ขอ 8 ผูซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินตองจัดใหมีชุดคําส่ังคอมพิวเตอรในระบบ
คอมพิวเตอรของตนซ่ึงตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขายเพื่อรองรับการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
 

ขอ 9 ตลาดหลักทรัพยจะแจงใหผูลงทุนทราบวาหุนใดมีการซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ี
จัดสรรเกิน โดยระบุอักษรเครื่องหมาย ST บนหุนนั้น ซึ่งจะแสดงในอุปกรณคอมพิวเตอรชนิด 
TERMINAL  ท่ีตอเช่ือมกับระบบการซ้ือขาย 

 
ขอ 10 ผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินจะหยุดทําหนาท่ีในการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ี 

จัดสรรเกินไดเฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  
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(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหทําการซ้ือเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกิน 

*(2) ผูซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินใชสิทธิซื้อหุนจากบริษัทมหาชนจํากัด
หรือจากผูถือหุน เพ่ือสงมอบหุนในสวนท่ีจัดสรรเกินจํานวนใหแกผูลงทุน ตามท่ีระบุไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนท่ีจัดจําหนาย  

 (*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน 
“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชใน
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่                       
30 พฤศจิกายน 2552 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

 
 (3)  เม่ือผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินซ้ือหุนไดครบตามจํานวนท่ีไดขอ

อนุญาตไวกับตลาดหลักทรัพย    
 
ผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินผูท่ีประสงคจะหยุดทําหนาท่ีเปนผูซื้อเพื่อสงมอบหุน 

ท่ีจัดสรรเกินในหุนใดในกรณีตาม (2) และ (3)  ตองไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย    โดยใหผูซื้อเพื่อ 
สงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินดังกลาวขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไม 
นอยกวาหน่ึงวันทําการกอนวันท่ีผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินจะหยุดทําหนาท่ีเปนผูซื้อเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกินในหุนนั้น  

ขอ 11 ผูซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินหุนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศน้ี 
นอกจากตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาลงโทษผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินดังกลาวตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการพิจารณาลงโทษสมาชิกแลว     ตลาดหลักทรัพยจะไมอนุญาตใหผู
ซื้อเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินนั้นทําหนาท่ีเปนผูซื้อเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินเปนเวลาหนึ่งปนับแต
วันท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศน้ี 

  
ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  8  มิถุนายน  2541    เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  8  มิถุนายน  2541 
 

(ลงนาม)  สิงห  ตังทัตสวัสด์ิ 
 

(นายสิงห  ตังทัตสวัสด์ิ) 
กรรมการและผูจัดการ 
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แบบขออนุญาตทําการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
 

 วันที่ ________________________ 
 
เรียน  กรรมการผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ขาพเจา (  บล. /  บงล. )________________________________สมาชิกเลขท่ี _______________  มี
ความประสงคจะทําการซ้ือเพ่ือสงมอบหุนที่จัดสรรเกินของ  หุนที่เพ่ิงเขาจดทะเบียน (IPO)    หุนเพ่ิมทุน (PO) 
บริษัท __________________________________________  ชื่อยอของหุน _____________________   ที่เสนอขาย
ตอประชาชนเม่ือวันที่ _______________________ ในราคาหุนละ ________________บาทโดยมีการจัดสรรหุนเกิน
กวาจํานวนที่จัดจําหนายไวเปนจํานวน ____________________ หุน คิดเปนรอยละ_________________ของจํานวน
หุนที่เสนอขาย ซ่ึงหุนดังกลาวจะเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในวันที่ __________________     และการซ้ือ
เพ่ือสงมอบหุนที่จัดสรรเกินดังกลาว    ไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลวเมื่อวันที่ _____________  
 
 ทั้งน้ีขาพเจาจะทําการซ้ือเพ่ือสงมอบหุนที่จัดสรรเกินในชวงระหวางวันที่ ______________ ถึงวันที่ 
_____________________ รวม _________ วัน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่รับอนุญาต   ตอไปน้ีทําหนาที่สงคําส่ัง
เสนอซ้ือเพ่ือสงมอบหุนที่จัดสรรเกิน 
 

ชื่อ Trader ID ตําแหนง / หนวยงาน ทําหนาที่ในชวงวันที่ 
(รวม ____ วัน) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
หมายเลขโทรศัพท __________________ 
หมายเลขโทรสาร __________________  
  
 ขาพเจาขอรับรองวาในการซ้ือเพ่ือสงมอบหุนที่จัดสรรเกินนั้น   ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ 
ประกาศ และกฎเกณฑตางๆ ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดโดยเครงครัดทุกประการ 
 

ลงช่ือ _____________________________ ผูมีอํานาจลงนาม 
( ___________________________) 

ประทับตราบริษัท 
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แบบรายงานประจําวันในการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
 
          วันท่ี _____________________ 
 
 

 ขาพเจา บล. / บงล. __________________________________________ สมาชิกเลขที่ ____________ 
ไดทําการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินสําหรับหุนบริษัท__________________________________________
ช่ือยอของหุน ________________  ผานเจาหนาท่ีรับอนุญาตช่ือ ____________________________________ 
หมายเลขประจําตัว _______________ ในวันท่ี ____________________ จํานวน ____________________ หุน 
และเม่ือรวมจํานวนหุนท้ังหมดท่ีไดทําการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินต้ังแตวันแรกท่ีเริ่มทําการซ้ือเพื่อสงมอบ
หุนท่ีจัดสรรเกิน (Accumulated Amount) มีจํานวนรวม _______________________ หุน  
 

 
ลงช่ือ _____________________________ ผูมีอํานาจลงนาม 

 ประทับตราบริษัท                  ( ___________________________ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาสงเอกสารมายัง สวนคุณภาพการซ้ือขาย ฝายหองคาและกํากับการซ้ือขายหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท. 2292362-72 โทรสาร 3591021, 6545604 ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดไป 
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แบบรายงานสรุปการซ้ือเพื่อสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกิน 
 

 วันท่ี ________________________ 
 

 ขาพเจา บล. / บงล. _____________________________________________สมาชิกเลขท่ี ___________ 
ไดทําการซ้ือเพ่ือสงมอบหุนท่ีจัดสรรเกินสําหรับหุน _______________________________________________ 
ช่ือยอของหุน ____________________________   ต้ังแตชวงวันท่ี ___________________________________ 
ถึงวันท่ี_________________________ โดยมีจํานวนหุนรวม ______________หุน คิดเปนรอยละ __________ 
ของจํานวนหุนท่ีเสนอขาย โดยมีรายละเอียดของหุนท่ีไดซื้อ ดังตอไปนี้  
 

วันท่ี เจาหนาท่ีรับอนุญาต 
(ช่ือ / หมายเลขประจําตัว) 

จํานวน 
(หุน) 

มูลคา 
(บาท) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 รวม   
 
    ลงช่ือ _____________________________ ผูมีอํานาจลงนาม 
             ( _____________________________ ) 
 ประทับตราบริษัท  
 
 
 
 
 
กรุณาสงเอกสารมายัง สวนคุณภาพการซ้ือขาย ฝายหองคาและกํากับการซ้ือขายหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   
โทรศัพท. 2292362-72 โทรสาร 3591021, 6545604 ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดไป 
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