
26/10/2550  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 37/2544 (ฉบบัประมวล) 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ที่ กจ. 37/2544 
เรื่อง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

 ขอ้ 1 ใหย้กเลิก ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ที่ กจ. 43/2540  เรื่อง  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหุน้ที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2540 

 ขอ้ 2 ในประกาศนี ้

(1)3  ค าว่า “แบบแสดงรายการขอ้มลู” “บรษิัท”  “บรษิัทใหญ่”  “บริษัทย่อย” “ผูบ้รหิาร” 
“ผูม้ีอ  านาจควบคมุ” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และ”ผูล้งทนุสถาบนั" ใหม้ีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักลา่วในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการยื่นและการยกเวน้ 
การย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) “บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย”์  หมายความว่า   บริษัทที่ยื่นค าขอรบัอนญุาตและ 
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ 

(3) “หลกัทรพัย”์  หมายความว่า   หุน้ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ที่จะซือ้หุน้หรือหุน้กู ้และใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์

(4) “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย”์  หมายความว่า   บริษัทหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัใบอนญุาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

(5) “หนงัสือชีช้วน”  หมายความว่า   หนงัสือชีช้วนที่มีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือ 
ชีช้วนที่ไดย้ื่นไวต่้อส านกังาน 
 (5/1)1  “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์ 

 
3
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2546 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 
1
   ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 43/2544 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2544 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2544 
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(ก) คู่สมรส หรือบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 
(ข) บคุคลธรรมดาหรือบรษิัทที่เป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมากของบคุคลดงักล่าว 

ซึ่งหมายถึง 
1. บคุคลธรรมดาหรือบรษิัทที่ถือหุน้ในบคุคลดงักลา่วเกินกว่ารอ้ยละ 

หา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบคุคลดงักล่าว  
2. บคุคลธรรมดาหรือบรษิัทที่ถือหุน้ในบรษิัทตาม 1. เกินกว่ารอ้ยละ 

หา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทนัน้  
3. บรษิัทที่ถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบรษิัทตาม 2. โดยการ 

ถือหุน้ของบริษัทดงักลา่วในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถกูถือหุน้นัน้ หรือบุคคลธรรมดาที่ถือหุน้ในบริษัทใน
ทอดใดเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทที่ถกูถือหุน้นัน้ 
     การถือหุน้ของบคุคลธรรมดาตามวรรคหนึ่งใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสหรือ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลธรรมดานัน้ดว้ย 

(ค) บรษิัทที่มีบคุคลดงักลา่วเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมาก ซึ่งหมายถึง 
1. บรษิัทที่บคุคลดงักลา่วหรือบุคคลตาม (ก) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 

หา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทนัน้  
2. บรษิัทที่บรษิัทตาม 1. ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนสิทธิ 

ออกเสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทนัน้ 
3. บรษิัทที่ถกูถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม 2. ในบริษัท 

ที่ถกูถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบรษิัทดงักลา่วในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออก
เสียงของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงของบรษิัทที่ถกูถือหุน้นัน้  

(6) “ส านกังาน”  หมายความว่า   ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 3 เวน้แต่กรณีที่ก าหนดไวใ้นวรรคสอง ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบับรษิัทที่ออก 
หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ โดยมีหนา้ที่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย 
การย่ืนและการยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

หา้มมิใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ดัสรรหุน้ที่เสนอขายใหแ้ก่บรษิัทย่อย   ทัง้นี ้ 
ไม่ว่าบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยด์งักลา่วจะมีหนา้ที่ตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและร่างหนงัสือชีช้วน 
ต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการยื่นและ 
การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยห์รือไม่ 
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ขอ้ 43 ถกูยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2546  
 

  ขอ้ 57   หา้มมิใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ดัสรรหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคล 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
(2) กองทนุรวมซึ่งบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยห์รือบุคคลตาม (1) ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 

รอ้ยละหา้สิบขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 ขอ้ 5/17   ขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามขอ้ 5 มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีหนึ่ง 
กรณีใดดงัต่อไปนี ้

(1) การจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายทัง้จ านวนใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้และ 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนแลว้ 
         (ก)  ผูล้งทนุสถาบนั 
         (ข)  ผูบ้รหิารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยห์รือของบริษัทย่อยของบรษิัทที่ออก 
หลกัทรพัยด์งักลา่ว ตามที่ไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการหรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
         (ค)  เจา้หนีข้องบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์ามแผนฟ้ืนฟกูิจการท่ีศาลเห็นชอบตาม 
กฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายหรือตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้
         (ง)  ผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ตามสดัสว่นการถือหุน้ที่มีอยู่เดิม 
         (จ)  ผูถื้อหุน้กูข้องบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์เพื่อไถ่ถอนหุน้กูเ้ดิม 
         (ฉ)  บุคคลอ่ืนใดที่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์สดงต่อส านกังานไดว้่าบุคคลดงักลา่ว
สามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายไดด้ว้ย
ตนเอง และการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลดงักลา่วไม่จ าตอ้งน าหลกัการจดัสรรหลกัทรพัยอ์ย่าง
เท่าเทียมกนัมาใชบ้งัคบั 
  (2)  การจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายในลกัษณะที่มีการแบ่งแยกจ านวนหลกัทรพัย์ 
ที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลตาม (1)(ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ออกจากหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อประชาชน 
เป็นการทั่วไปไวอ้ย่างชดัเจน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนแลว้ 

 
3
  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2546 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 
7
  แกไ้ข/เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 71/2547เร่ือง   การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

   หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 8) มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2548 
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(3) การจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ บรษิัทใหญ่  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือกองทุนรวมที่ถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหลกัทรพัยต์ามขอ้ 5(2) ตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั 
จากส านกังานเป็นรายกรณี ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(ก) การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อบคุคลดงักล่าว เป็นไปตามมติที่ไดร้บัอนมุติัจาก 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้  ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ง่เพื่อการประชมุในครัง้ที่มีมติดงักลา่วตอ้งมี 
ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. รายชื่อของบุคคลที่จะไดร้บัการจดัสรรจากสว่นที่แบ่งแยกไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่มีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ บรษิัทใหญ่ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือกองทุนรวม
ดงักลา่ว แลว้แต่กรณี  
 2.  จ านวนหลกัทรพัยท์ี่จะจดัสรรใหแ้ก่บคุคลดงักล่าว และในกรณีเป็น 
การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหร้ะบสุดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลดงักล่าวทัง้ก่อนและหลงัการจดัสรร 
 3.  เหตผุลและความจ าเป็นในการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงักลา่ว 

(ข) จ านวนหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลดงักลา่วไดถู้กแบ่งแยกออกจาก 
จ านวนหลกัทรพัยท์ี่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปอย่างชดัเจน และบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลู 
ดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนแลว้  โดยในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 
แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนตอ้งระบุสดัสว่นการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าวทัง้ก่อนและหลงั
การจดัสรรไวด้ว้ย 

(ค) ราคาหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายต่อบุคคลดงักลา่วตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาหลกัทรพัย ์
ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป  ทัง้นี ้ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อบุคคลดงักลา่ว
พรอ้มกบัการเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ากบุคคลนัน้ บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงิน 
ที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ส  านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่บริษัทที่ออกหลกัทรพัย์
เสนอซือ้ดว้ย และ 

(ง) บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์สดงต่อส านกังานไดว้่าการเสนอขายหลกัทรพัยต่์อ 
บคุคลดงักล่าวมีเหตจุ าเป็นและสมควร และจะไม่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูจ้องซือ้หลกัทรพัย์ทั่วไป 

(4) การจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่เหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้อ่ืนทัง้หมด 

ขอ้ 63   บริษัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหม้ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ป็นผูร้บัหลกัทรพัย ์
ที่จะเสนอขายต่อประชาชนไปจดัจ าหน่าย  และหากเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรพัยน์ัน้จะตอ้งไม่เป็นบรษิัทใหญ่หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ 

 
3
  ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2546 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 



 

22/12/2020  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 37/2544 (ฉบบัประมวล) 

- 5 - 

ในกรณีดงัต่อไปนี ้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ะไม่จดัใหม้ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยก์็ได้ 
(1) เมื่อเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ในสว่นที่บริษัทที่ออกหลกัทรพัย  ์

ไดแ้บ่งสรรไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลดงัต่อไปนี ้(placement) และไดแ้สดงไวอ้ย่าง 
ชดัเจนในหนงัสือชีช้วนถึงจ านวนหลกัทรพัยท์ี่แบ่งสรรไวเ้พื่อการดงักลา่ว 

(ก) ผูล้งทนุสถาบนั 
(ข) ผูถื้อหุน้เดิม 
(ค) กรรมการและพนกังาน 
(ง) บคุคลอื่นใดซึ่งบริษัทที่ออกหลกัทรพัยแ์สดงไดต่้อส านกังานว่าสามารถเขา้ถึง

และตรวจสอบขอ้มลูของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยท์ี่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัทได้
ดว้ยตนเอง 

(2) เมื่อบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์ป็นบริษัทที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ 
ประเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี  ้
         (ก)  หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่นัน้มิใช่หุน้ และ 

(ข)  บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น 
ประกาศดงัต่อไปนีด้ว้ย โดยอนโุลม  

      1.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย  
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการควบคมุการปฏิบติังานในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

2.  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย  
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์แต่มิใหน้ าขอ้หา้มเก่ียวกบัการซือ้หรือ 
ขายหลกัทรพัยท์ี่จดัจ าหน่ายหรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง มาใชบ้งัคบักบัการซือ้ขายหุน้กูอ้นุพนัธห์รือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธห์รือหุน้อา้งอิงเพื่อประโยชนใ์นการบรหิารความเสี่ยงที่เกิดจากหรือ 
เก่ียวขอ้งกบัหุน้กูอ้นพุนัธห์รือใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธน์ัน้ 
 

ขอ้ 75  บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหก้ารแจกใบจองซือ้หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูล้งทนุ  
กระท าไปพรอ้มกบัการแจกจ่ายขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
ดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ผูล้งทนุแสดงเจตนาโดยสมคัรใจที่จะไม่รบัขอ้มลูนัน้  
 (1) หนงัสือชีช้วนที่จดัท าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ ์

(2) หนงัสือชีช้วนที่จดัท าในรูปแผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD-ROM) ซึ่งตอ้งมีขอ้มลู 
อย่างเดียวกบัหนงัสือชีช้วนตาม (1) 

 
5
   ถูกแกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 23/2547 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2547 
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(3) สรุปหนงัสือชีช้วน ซึ่งตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
(ก) จดัท าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ ์
(ข) มีขอ้มลูอย่างนอ้ยตามรายการที่ก าหนดในแบบ 77-1 ทา้ยประกาศส านกังาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หลกัทรพัยก์่อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบั 

(ค) เป็นการแสดงขอ้มลูที่คดัลอกหรือสรุปย่อจากขอ้มลูรายการเดียวกนันัน้ที่ได ้
แสดงไวแ้ลว้ในหนงัสือชีช้วน และไม่มีการน าเสนอในลกัษณะที่อาจท าใหส้  าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิอนัเป็น 
สาระส าคญัเก่ียวกบับริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายหรือขอ้เท็จจรงิที่เป็นสาระส าคญัอ่ืน 

การแจกจ่ายสรุปหนงัสือชีช้วนตามวรรคหนึ่งใหก้ระท าไดเ้มื่อพน้สามวนัท าการ 
นบัแต่วนัที่ส  านกังานไดร้บัสรุปหนงัสือชีช้วนจากบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์และส านกังานมิไดแ้จง้ 
ความเห็นเป็นอ่ืนภายในระยะเวลานัน้ โดยส านกังานอาจแจง้ใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยแ์จกจ่ายเอกสาร
ดงักลา่วก่อนพน้ระยะเวลาที่ก าหนดก็ได ้ แต่ในกรณีที่สรุปหนงัสือชีช้วนที่จะแจกจ่ายมีขอ้มลูอย่างเดียวกบั
เอกสารชุดที่ไดผ้่านการพิจารณาของส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัยก์่อนวนัที่แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคับ บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้ง
ด าเนินการตามวรรคนีอี้ก 

ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยเ์ลือกแจกจ่ายขอ้มลูตาม (2) หรือ (3) แก่ผูล้งทนุ  
ผูเ้สนอขายหลกัทรพัยต์อ้งแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนตาม (1) ใหผู้ล้งทนุดว้ย หากผูล้งทนุรอ้งขอ 

ขอ้ 7/13   ใบจองซือ้หลกัทรพัยอ์ย่างนอ้ยตอ้งมีรายการเก่ียวกบัผูจ้องซือ้หลกัทรพัยใ์นเรื่อง  
ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บตัรประจ าตวัตามบตัรประชาชนหรือตามทะเบียนบา้น เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี)  
จ านวนหลกัทรพัยท์ี่จองซือ้ และขอ้ความที่ใหผู้จ้องซือ้หลกัทรพัยแ์สดงว่าไดร้บัหรือไม่ประสงคจ์ะรบั 
หนงัสือชีช้วน โดยในกรณีที่ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยไ์ดร้บัหนงัสือชีช้วน ใหร้ะบรูุปแบบของหนงัสือชีช้วน 
ที่ไดร้บั  ทัง้นี ้ใบจองซือ้จะตอ้งมีขอ้ความโดยชดัเจนเตือนใหผู้จ้องซือ้หลกัทรพัยท์ราบว่าการลงทนุใน 
หลกัทรพัยย์่อมมีความเสี่ยง และก่อนตดัสินใจจองซือ้หลกัทรพัย ์ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยค์วรอ่านหนงัสือ 
ชีช้วนอย่างรอบคอบดว้ย 

 8นอกจากรายการและขอ้ความตามวรรคหนึ่ง ใบจองซือ้หุน้กูต้อ้งมีขอ้ความดงัต่อไปนีด้ว้ย 
              (1) ผูจ้องซือ้หุน้กูย้ินยอมแต่งตัง้ (ชื่อบุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน)   

 
3
   ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2546 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 
8
   ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 48/2548 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัที่ 9) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 
(2) ผูจ้องซือ้หุน้กูย้ินยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อก 

หุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ส  าหรบัหุน้กู ้(ชื่อเฉพาะของหุน้กูท้ี่ใชใ้นการอา้งอิง) ทุกประการ หากผูจ้องซือ้ 
ไดร้บัการจดัสรรหุน้กู ้

(3) ผูจ้องซือ้หุน้กูอ้าจตรวจดขูอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กู ้
และผูถื้อหุน้กูไ้ดท้ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส านกังานแห่งใหญ่ 
ของผูอ้อกหุน้กู ้และส านกังานของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

 ขอ้ 8 หา้มมิใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยน์ าเงินที่ไดร้บัเป็นค่าจองซือ้หลกัทรพัยใ์นสว่น 
ที่เกินกว่าจ านวนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ัง้หมดไปใชใ้นกิจการใด ๆ นอกจากการ
สง่คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยท์ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรซึ่งตอ้งด าเนินการภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัปิดการ
เสนอขาย  ทัง้นี ้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งมีขอ้ก าหนดว่า หากบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยไ์ม่สง่คืนเงินไปยงั
ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยท์ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรร 
มีสิทธิไดร้บัดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนบัแต่วนัที่พน้ก าหนดเวลาสง่คืนเงินค่าจองซือ้
หลกัทรพัย ์โดยบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งระบุถึงสิทธิที่ผูจ้องซือ้หลกัทรพัยจ์ะไดร้บัดอกเบีย้นี ้
ไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยมีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์บรษิัทที่ออก 
หลกัทรพัยต์อ้งมีขอ้ตกลงใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ป็นผูด้  าเนินการสง่คืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หลกัทรพัย์ที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่งดว้ย 
 

 ขอ้ 8/18   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่ หากบรษิัทที่ออกหุน้กูไ้ม่อาจ 
แต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามค ายินยอมของผูถื้อหุน้กูห้รือไม่อาจจดัใหม้ีหลกัประกนัการออกหุน้กู้ 
ตามขอ้ก าหนดสิทธิ (ถา้มี) ใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งคืนเงินค่าจองซือ้หุน้กูพ้รอ้มดอกเบีย้ 
ที่เกิดจากบญัชีจองซือ้หุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้กูภ้ายในสิบสี่วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุน้กู้ 
 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยโ์ดยมีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์บรษิัทที่ออก 
หุน้กูต้อ้งมีขอ้ตกลงใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ป็นผูด้  าเนินการสง่คืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้กู้ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่งดว้ย 

 ขอ้ 9 ใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ดัใหม้ีการระบุหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจอง การ
จดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วน 

 
8
  ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 48/2548 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2548 
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ขอ้ 10  หา้มมิใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์สนอขายหรือยินยอมใหม้ีการเสนอขาย 
หลกัทรพัยข์องตนพรอ้มกบัหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบุคคลอ่ืน  เวน้แต่จะไดร้ะบุความประสงคห์รือ 
ความยินยอมดงักลา่วไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วน 

ขอ้ 10/15   ในกรณีที่บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยเ์สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นครัง้แรกโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเขา้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
และมีการแบ่งแยกหุน้บางสว่นไวเ้พื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ 
ใหบ้รษิัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ดัท ารายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรที่มีมลูค่าตัง้แต่หนึ่งลา้นบาทขึน้ไป 
จากสว่นที่แบ่งไวส้  าหรบัผูม้ีอปุการคณุตามแบบ 35-IPO-1M และรายงานต่อคณะกรรมการ 
ของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยใ์นการประชมุที่จะมีขึน้ในครัง้แรกหลงัจากวนัที่รายงานผลการขายหุน้ 
ดงักลา่วต่อส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน 

เพื่อประโยชนต์ามความในขอ้นี ้ค าว่า “ผูม้ีอปุการคณุ” หมายความว่า บคุคลที่มี 
ความสมัพนัธใ์นลกัษณะของการช่วยเหลือเกือ้กลูกบับริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์เช่น ลกูคา้  
ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ พนกังานของบรษิัทใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือกิจการที่จะเขา้มารว่มธุรกิจ เป็นตน้ 

 ขอ้ 11  ประกาศนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่  22 ตลุาคม พ.ศ. 2544  เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที่  19  ตลุาคม  พ.ศ.  2544 
 
 
              นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ ์
 (นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์) 
 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
             
    
 

 
5
  ถูกเพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 23/2547 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 

    หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2547 
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หมายเหตุ  
  4 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 41/2546 เร่ือง เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี  
ก าหนดใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2546 เป็นตน้ไป 
    

5 ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 23/2547 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2547 มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2547ซ่ึงไดแ้กไ้ขเน้ือความในประกาศฉบบัน้ี  มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

     “ใหเ้พิ่มแบบ 35-IPO-1M  ทา้ยประกาศน้ีเป็นแบบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 37/2544  เร่ือง  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 19  ตุลาคม พ.ศ. 2544” 

     ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวก าหนดใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2547 เป็นตน้ไป 
 



26/10/2550  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 37/2544 (ฉบบัประมวล) 

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

ฉบบัแม ่ 19 ต.ค. 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 37/2544 

การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

22 ต.ค. 44 เป็นตน้ไป) 
1 17 พ.ย 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 43/2544 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 2) 

แกไ้ขขอ้ 2 (1) และขอ้ 5 
เพ่ิมความ ขอ้ 2 (5/1) ในประกาศ    
ท่ี กจ. 37/2544 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

19 พ.ย. 44 เป็นตน้ไป) 
2 5 พ.ย 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 50/2545 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 3) 

แกไ้ขขอ้ 6 (1) ในประกาศ  
ท่ี กจ. 37/2544 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

16 พ.ย. 45 เป็นตน้ไป) 
3 11 ก.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 12/2546 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 4) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 37/2544 ดงัน้ี 
1. แกไ้ขขอ้  2(1)  ขอ้ 6  และขอ้ 7  
2. ยกเลิกขอ้ 4  

 3. เพ่ิมขอ้ 7/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

1 ส.ค. 46 เป็นตน้ไป) 

4 3 ธ.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 41/2546 

การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 5) 

แกไ้ขขอ้ 5 ในประกาศท่ี กจ. 37/2544  ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่  

16 ธ.ค. 46 เป็นตน้ไป) 
5 27 เม.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี กจ. 23/2547 
การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 6) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 37/2544 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 7 
2. เพ่ิม ขอ้ 10/1  และ 
    แบบ 35-IPO-1M ทา้ยประกาศ 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 พ.ค. 47 เป็นตน้ไป) 

 



 

22/12/2020  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 37/2544 (ฉบบัประมวล) 

- 11 - 

 

 
 
 

ล าดบั ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

ประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ 

6 18 ต.ค. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 52/2547 

การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) 

เพ่ิมขอ้ 5(4) ในประกาศท่ี  
กจ. 37/2544  

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
1 พ.ค. 47 เป็นตน้ไป) 

7 22 ธ.ค. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 71/2547 

การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 8) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 37/2544 ดงัน้ี 
1. แกไ้ข ขอ้ 5 
2. เพ่ิม ขอ้ 5/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 ม.ค. 48 เป็นตน้ไป) 

9 12 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 48/2548 

การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี 9) 

แกไ้ขประกาศท่ี กจ. 37/2544 ดงัน้ี 
เพ่ิมวรรคสองของขอ้ 7/1 และ 
ขอ้ 8/1 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่
16 ต.ค. 48 เป็นตน้ไป) 
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