
 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กจ. 37/2544 
เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม 

    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35  แหงพระราชบญัญัติหลักทรพัย 
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดงัตอไปนี ้

 ขอ 1 ใหยกเลกิ ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ที่ กจ. 43/2540  เร่ือง  การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหุนที่ออกใหม ลงวนัที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2540 

 ขอ 2 ในประกาศนี ้
3  คําวา “แบบแสดงรายการขอมูล” “บริษัท”  “บริษัทใหญ”  “บริษัทยอย” “ผูบริหาร” (1)

“ผูมีอํานาจควบคุม” “ผูถือหุนรายใหญ” และ”ผูลงทนุสถาบัน" ใหมีความหมายเชนเดยีวกับบทนิยามของ 
คําดังกลาวในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยืน่และการยกเวน 
การยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรัพย 

(2) “บริษัทที่ออกหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษทัที่ยืน่คําขอรับอนุญาตและ 
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานใหเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม 

(3) “หลักทรัพย”  หมายความวา   หุน หุนกู หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
ที่จะซื้อหุนหรอืหุนกู และใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุนัธ 

(4) “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษทัหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจดัจําหนายหลกัทรัพย 

(5) “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา   หนังสือช้ีชวนที่มีขอความตรงกับรางหนงัสือ 
ชี้ชวนที่ไดยื่นไวตอสํานกังาน 

1  “ผูที่เกีย่วของ”  หมายความวา   บคุคลที่มีความสัมพันธในลกัษณะดังตอไปนี้กับ  (5/1)
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  

                                                           
3  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2546 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
1   ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 43/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 
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(ก) คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 
(ข) บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่เปนผูถือหุนเสยีงขางมากของบุคคลดังกลาว 

ซึ่งหมายถึง 
1. บุคคลธรรมดาหรือบริษัททีถ่ือหุนในบุคคลดังกลาวเกนิกวารอยละ 

หาสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสยีงของบุคคลดังกลาว  
2. บุคคลธรรมดาหรอืบริษัททีถ่ือหุนในบริษทัตาม 1. เกินกวารอยละ 

หาสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสยีงของบริษัทนั้น  
3. บริษัททีถ่ือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษัทตาม 2. โดยการ 

ถือหุนของบรษิัทดังกลาวในแตละทอดมจีํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนสทิธิออกเสยีงของหุนที่
จําหนายไดแลวทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสยีงของบริษัทที่ถกูถือหุนนัน้ หรือบุคคลธรรมดาที่ถือหุนในบริษัทใน
ทอดใดเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนสทิธิออกเสยีงของหุนที่จาํหนายไดแลวทัง้หมด 
ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทัทีถู่กถือหุนนัน้ 
     การถือหุนของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึง่ใหนับรวมหุนของคูสมรสหรือ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานัน้ดวย 

(ค) บริษัททีม่ีบุคคลดังกลาวเปนผูถือหุนเสียงขางมาก ซึ่งหมายถงึ 
1. บริษัทที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) ถือหุนรวมกนัเกินกวารอยละ 

หาสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสยีงของบริษัทนั้น  
2. บริษัทที่บริษทัตาม 1. ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนสิทธ ิ

ออกเสียงของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทันัน้ 
3. บริษัททีถู่กถือหุนตอไปเปนทอด ๆ โดยเริ่มจากบริษทัตาม 2. ในบริษัท 

ที่ถูกถือหุน โดยการถือหุนของบริษัทดงักลาวในแตละทอดมีจํานวนเกนิกวารอยละหาสิบของจํานวนสิทธิออก
เสียงของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสยีงของบริษัทที่ถกูถือหุนนัน้  

(6) “สํานกังาน”  หมายความวา   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 

ขอ 3 เวนแตกรณีทีก่ําหนดไวในวรรคสอง ประกาศนี้ใหใชบงัคบักับบริษัทที่ออก 
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลกัทรัพยที่ออกใหม โดยมีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการ 
ขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยวาดวย 
การยืน่และการยกเวนการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

หามมิใหบริษทัที่ออกหลักทรัพยจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบริษัทยอย   ทัง้นี้  
ไมวาบริษทัทีอ่อกหลักทรัพยดังกลาวจะมหีนาที่ตองยืน่แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนงัสือช้ีชวน 
ตอสํานักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยวาดวยการยืน่และ 
การยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมลูการเสนอขายหลักทรัพยหรือไม 
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3 ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 12/2546  ขอ 4
 

7   หามมใิหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดัสรรหลักทรพัยที่ออกใหมใหแกบุคคล   ขอ 5
ดังตอไปนี้ 

(1)   ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษทัใหญ และผูที่เกีย่วของ 
(2) กองทนุรวมซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพยหรือบุคคลตาม (1) ถือหนวยลงทุนเกินกวา 

รอยละหาสิบข้ึนไปของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 
 

 ขอ 5/17   ขอหามในการจัดสรรหลักทรัพยตามขอ 5 มิใหใชบังคับกับกรณีหนึง่ 
กรณีใดดังตอไปนี ้

(1) การจัดสรรหลกัทรัพยที่เสนอขายทัง้จํานวนใหแกบุคคลดังตอไปนี้ และ 
ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนแลว 
         (ก)  ผูลงทุนสถาบนั 
         (ข)  ผูบริหารของบริษทัที่ออกหลกัทรพัยหรือของบริษัทยอยของบริษัทที่ออก 
หลักทรัพยดงักลาว ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผูถือหุน 
         (ค)  เจาหนี้ของบริษัทที่ออกหลกัทรพัยตามแผนฟนฟกูิจการที่ศาลเหน็ชอบตาม 
กฎหมายวาดวยลมละลายหรือตามสัญญาปรับโครงสรางหนี ้
         (ง)  ผูถือหุนของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ตามสัดสวนการถือหุนทีม่ีอยูเดิม 
         (จ)  ผูถือหุนกูของบริษทัที่ออกหลักทรัพย เพื่อไถถอนหุนกูเดมิ 
         (ฉ)  บุคคลอื่นใดที่บริษทัที่ออกหลักทรัพยแสดงตอสํานักงานไดวาบุคคลดังกลาว
สามารถเขาถงึและตรวจสอบขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยที่จะเสนอขายไดดวย
ตนเอง และการเสนอขายหลกัทรัพยใหแกบุคคลดังกลาวไมจําตองนําหลักการจัดสรรหลักทรพัยอยาง
เทาเทียมกนัมาใชบังคับ 
  (2)  การจัดสรรหลักทรพัยที่เสนอขายในลกัษณะทีม่ีการแบงแยกจํานวนหลกัทรพัย 
ที่จะเสนอขายใหแกบุคคลตาม (1)(ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ออกจากหลักทรัพยที่จะเสนอขายตอประชาชน 
เปนการทัว่ไปไวอยางชัดเจน และไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนงัสือช้ีชวนแลว 

                                                           
3  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2546 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
7  แกไข/เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 71/2547เรื่อง   การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
   หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 8) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2548 
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(3) การจัดสรรหลกัทรัพยใหแกผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษทัใหญ  
ผูที่เกีย่วของ หรือกองทุนรวมที่ถกูหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามขอ 5(2) ตามที่ไดรับการผอนผนั 
จากสํานักงานเปนรายกรณี ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(ก) การเสนอขายหลักทรัพยตอบุคคลดังกลาว เปนไปตามมติที่ไดรับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนที่ไดสงเพื่อการประชุมในครั้งที่มมีติดังกลาวตองม ี
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญเพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยอยางนอยตองมีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. รายชื่อของบุคคลที่จะไดรับการจัดสรรจากสวนที่แบงแยกไวเปนการเฉพาะ 
สําหรับผูจองซือ้ที่มีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ ผูที่เกีย่วของ หรือกองทนุรวม
ดังกลาว แลวแตกรณี  
 2.  จาํนวนหลกัทรัพยที่จะจดัสรรใหแกบุคคลดังกลาว และในกรณีเปน 
การเสนอขายหุนที่ออกใหมใหระบุสัดสวนการถือหุนของบุคคลดังกลาวทัง้กอนและหลังการจัดสรร 
 3.  เหตุผลและความจาํเปนในการจัดสรรใหแกบุคคลดังกลาว 

(ข) จํานวนหลักทรัพยที่จะเสนอขายใหแกบุคคลดังกลาวไดถูกแบงแยกออกจาก 
จํานวนหลักทรัพยที่จะเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไปอยางชัดเจน และบริษทัไดเปดเผยขอมูล 
ดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนงัสือช้ีชวนแลว  โดยในกรณีเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหม 
แบบแสดงรายการขอมูลและหนงัสือช้ีชวนตองระบุสัดสวนการถือหุนของบุคคลดังกลาวทั้งกอนและหลัง
การจัดสรรไวดวย

(ค) ราคาหลักทรพัยที่เสนอขายตอบุคคลดังกลาวตองไมต่ํากวาราคาหลกัทรัพย 
ที่เสนอขายตอประชาชนทัว่ไป  ทั้งนี้ ในกรณีเปนการเสนอขายหลกัทรพัยที่ออกใหมตอบุคคลดังกลาว
พรอมกับการเสนอซื้อหลกัทรัพยจากบุคคลนั้น บริษัททีอ่อกหลักทรัพยตองจัดใหมทีี่ปรึกษาทางการเงนิ 
ที่อยูในบัญชีรายชื่อที่สํานักงานใหความเห็นชอบเปนผูประเมินมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย
เสนอซื้อดวย และ 

(ง) บริษัทที่ออกหลักทรัพยแสดงตอสํานกังานไดวาการเสนอขายหลกัทรพัยตอ 
บุคคลดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควร และจะไมกอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูจองซ้ือหลกัทรพัยทั่วไป 

(4) การจัดสรรหลกัทรัพยที่เหลอืจากการจองซื้อของผูจองซือ้อ่ืนทัง้หมด 

3   บริษทัที่ออกหลกัทรพัยตองจัดใหมีผูจัดจําหนายหลักทรัพยเปนผูรับหลักทรัพย ขอ 6
ที่จะเสนอขายตอประชาชนไปจัดจําหนาย  และหากเปนการเสนอขายหุนที่ออกใหม ผูจัดจําหนาย 
หลักทรัพยนั้นจะตองไมเปนบริษัทใหญหรือบริษัทยอยของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

                                                           
3  ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2546 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
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ในกรณีดังตอไปนี้ บริษทัที่ออกหลักทรัพยจะไมจัดใหมีผูจัดจําหนายหลักทรัพยก็ได 
(1) เมื่อเปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมในสวนที่บริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

ไดแบงสรรไวเปนการเฉพาะเพื่อการเสนอขายตอบุคคลดังตอไปนี้ (placement) และไดแสดงไวอยาง 
ชัดเจนในหนังสือช้ีชวนถึงจาํนวนหลกัทรพัยที่แบงสรรไวเพื่อการดังกลาว 

(ก) ผูลงทนุสถาบนั 
(ข) ผูถือหุนเดิม 
(ค) กรรมการและพนกังาน 
(ง) บุคคลอื่นใดซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพยแสดงไดตอสํานักงานวาสามารถเขาถงึ

และตรวจสอบขอมูลของบริษัทที่ออกหลกัทรัพยที่จาํเปนตอการตัดสินใจลงทนุในหลกัทรัพยของบรษิัทได
ดวยตนเอง 

(2) เมื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพยเปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
ประเภทการจดัจําหนายหลกัทรัพย  ทัง้นี ้ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
         (ก)  หลักทรัพยที่ออกใหมนัน้มิใชหุน และ 

(ข)  บริษัทที่ออกหลักทรัพยตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดไวใน 
ประกาศดังตอไปนี้ดวย โดยอนุโลม  

      1.  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย  
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธกีารในการควบคุมการปฏิบตัิงานในการจดัจําหนายหลกัทรัพย 

2.  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวย  
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธกีารในการจัดจําหนายหลกัทรัพย แตมิใหนําขอหามเกี่ยวกับการซื้อหรอื 
ขายหลกัทรัพยที่จัดจาํหนายหรือหลกัทรพัยอางอิง มาใชบังคับกับการซื้อขายหุนกูอนุพนัธหรือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนพุันธหรือหุนอางองิเพื่อประโยชนในการบริหารความเสีย่งที่เกิดจากหรือ 
เกี่ยวของกับหุนกูอนุพนัธหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธนัน้ 
 

5ขอ 7   บริษัทที่ออกหลกัทรพัยตองจัดใหการแจกใบจองซื้อหลกัทรัพยใหแกผูลงทนุ  
กระทาํไปพรอมกับการแจกจายขอมูลเกีย่วกับการเสนอขายหลกัทรัพย ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ เวนแตผูลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไมรับขอมูลนั้น  
 (1) หนงัสือช้ีชวนที่จัดทาํในรูปเอกสารสิ่งพิมพ 

(2) หนงัสือช้ีชวนที่จัดทาํในรูปแผนบันทึกขอมลู (CD-ROM) ซึ่งตองมีขอมลู 
อยางเดยีวกับหนงัสือช้ีชวนตาม (1) 

                                                           
5   ถูกแกไขโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 23/2547 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 
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(3) สรุปหนงัสือช้ีชวน ซึ่งตองมลัีกษณะดังตอไปนี้ 
(ก) จัดทําในรูปเอกสารสิ่งพิมพ 
(ข) มีขอมูลอยางนอยตามรายการทีก่ําหนดในแบบ 77-1 ทายประกาศสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยวาดวยการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
หลักทรัพยกอนวนัที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลกัทรพัยและรางหนงัสอืช้ีชวนมีผลใชบังคับ 

(ค) เปนการแสดงขอมูลที่คัดลอกหรือสรุปยอจากขอมูลรายการเดียวกันนัน้ที่ได 
แสดงไวแลวในหนังสือช้ีชวน และไมมกีารนําเสนอในลกัษณะที่อาจทาํใหสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสําคัญเกีย่วกับบริษทัทีอ่อกหลักทรัพย หลกัทรพัยทีเ่สนอขายหรือขอเท็จจริงที่เปนสาระสาํคัญอื่น 

การแจกจายสรุปหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดเมื่อพนสามวันทําการ 
นับแตวันที่สํานักงานไดรับสรุปหนงัสือช้ีชวนจากบริษัททีอ่อกหลักทรัพย และสํานักงานมิไดแจง 
ความเห็นเปนอื่นภายในระยะเวลานัน้ โดยสํานักงานอาจแจงใหบริษทัที่ออกหลกัทรพัยแจกจายเอกสาร
ดังกลาวกอนพนระยะเวลาที่กําหนดก็ได  แตในกรณีที่สรุปหนงัสือช้ีชวนที่จะแจกจายมีขอมูลอยางเดียวกับ
เอกสารชุดที่ไดผานการพิจารณาของสํานกังานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหลักทรัพยกอนวันที่แบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลกัทรพัยและรางหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ บริษัทที่ออกหลกัทรัพยไมจาํตอง
ดําเนนิการตามวรรคนี้อีก 

ในกรณีที่ผูเสนอขายหลักทรัพยเลือกแจกจายขอมูลตาม (2) หรือ (3) แกผูลงทุน  
ผูเสนอขายหลกัทรัพยตองแจกจายหนังสอืช้ีชวนตาม (1) ใหผูลงทุนดวย หากผูลงทุนรองขอ 

3   ใบจองซ้ือหลักทรพัยอยางนอยตองมีรายการเกี่ยวกับผูจองซื้อหลักทรัพยในเรื่อง  ขอ 7/1
ชื่อ ที่อยู เลขทีบ่ัตรประจําตัวตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบยีนบาน เลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร (ถาม)ี  
จํานวนหลักทรัพยที่จองซ้ือ และขอความที่ใหผูจองซ้ือหลักทรัพยแสดงวาไดรับหรือไมประสงคจะรับ 
หนงัสือช้ีชวน โดยในกรณีทีผู่จองซื้อหลกัทรัพยไดรับหนังสอืช้ีชวน ใหระบุรูปแบบของหนงัสือช้ีชวน 
ที่ไดรับ  ทัง้นี้ ใบจองซื้อจะตองมีขอความโดยชัดเจนเตือนใหผูจองซ้ือหลักทรัพยทราบวาการลงทุนใน 
หลักทรัพยยอมมีความเสี่ยง และกอนตัดสนิใจจองซื้อหลกัทรัพย ผูจองซื้อหลักทรัพยควรอานหนงัสอื 
ชี้ชวนอยางรอบคอบดวย 

8นอกจากรายการและขอความตามวรรคหนึ่ง ใบจองซื้อหุนกูตองมีขอความดังตอไปนี้ดวย  
              (1) ผูจองซื้อหุนกูยินยอมแตงตั้ง (ชื่อบุคคลที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน)   

                                                           
3   ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2546 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
8   ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 48/2548 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2548 
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เปนผูแทนผูถอืหุนกู (ถาม)ี 
(2) ผูจองซื้อหุนกูยินยอมผูกพนัตามขอกําหนดวาดวยสทิธแิละหนาที่ของผูออก 

หุนกูและผูถือหุนกู สําหรับหุนกู (ชื่อเฉพาะของหุนกูที่ใชในการอางองิ) ทุกประการ หากผูจองซื้อ 
ไดรับการจัดสรรหุนกู 

(3) ผูจองซื้อหุนกูอาจตรวจดูขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกู 
และผูถือหุนกูไดที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย สํานักงานแหงใหญ 
ของผูออกหุนกู และสํานักงานของผูจัดจาํหนายหลักทรัพย (ถามี) 

 ขอ 8 หามมิใหบริษทัที่ออกหลักทรัพยนาํเงนิที่ไดรับเปนคาจองซื้อหลกัทรัพยในสวน 
ที่เกนิกวาจาํนวนที่คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหลักทรัพยทั้งหมดไปใชในกิจการใด ๆ นอกจากการ
สงคืนใหแกผูจองซื้อหลักทรพัยที่ไมไดรับการจัดสรรซึ่งตองดําเนินการภายในสิบส่ีวนันับแตวนัปดการ
เสนอขาย  ทั้งนี้ บริษทัที่ออกหลักทรัพยตองมีขอกําหนดวา หากบริษทัที่ออกหลักทรัพยไมสงคนืเงินไปยงั
ผูจองซื้อหลกัทรัพยภายในกําหนดเวลาดงักลาวได ผูจองซื้อหลักทรพัยที่ไมไดรับการจัดสรร 
มีสิทธไิดรับดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันทีพ่นกําหนดเวลาสงคืนเงนิคาจองซื้อ
หลักทรัพย โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระบุถงึสิทธทิีผู่จองซื้อหลกัทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยนี ้
ไวในหนังสือช้ีชวนดวย 
 ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยมีผูจัดจําหนายหลกัทรพัย บริษัทที่ออก 
หลักทรัพยตองมขีอตกลงใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยเปนผูดําเนินการสงคืนเงินใหแกผูจองซื้อหลกัทรัพยที่
ไมไดรับการจัดสรรตามระยะเวลาที่กาํหนดในวรรคหนึง่ดวย 
 

8   ในกรณีที่เปนการเสนอขายหุนกูที่ออกใหม หากบริษัทที่ออกหุนกูไมอาจ  ขอ 8/1
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูตามคํายินยอมของผูถือหุนกูหรือไมอาจจัดใหมีหลักประกันการออกหุนกู 
ตามขอกําหนดสิทธิ (ถาม)ี ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองคืนเงินคาจองซื้อหุนกูพรอมดอกเบี้ย 
ที่เกิดจากบัญชีจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อหุนกูภายในสบิส่ีวันนับแตวนัปดการเสนอขายหุนกู 
 ในกรณีที่เปนการเสนอขายหลักทรัพยโดยมีผูจัดจําหนายหลกัทรพัย บริษัทที่ออก 
หุนกูตองมีขอตกลงใหผูจัดจาํหนายหลกัทรัพยเปนผูดาํเนินการสงคนืเงินใหแกผูจองซื้อหุนกู 
ตามระยะเวลาที่กาํหนดในวรรคหนึง่ดวย 

 ขอ 9 ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจดัใหมีการระบหุลักเกณฑและวิธีการในการจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่เสนอขายไวอยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวน 

                                                           
8  ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 48/2548 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 ตุลาคม 2548 
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ขอ 10  หามมิใหบริษทัที่ออกหลักทรัพยเสนอขายหรือยินยอมใหมีการเสนอขาย 
หลักทรัพยของตนพรอมกับหลักทรัพยที่ออกโดยบุคคลอื่น  เวนแตจะไดระบุความประสงคหรือ 
ความยนิยอมดังกลาวไวอยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวน 

5   ในกรณีที่บริษัททีอ่อกหลักทรัพยเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน ขอ 10/1
เปนครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเขาจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
และมีการแบงแยกหุนบางสวนไวเพื่อจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทที่ออกหลักทรัพย  
ใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยจัดทํารายชื่อผูที่ไดรับการจัดสรรที่มีมูลคาตั้งแตหนึง่ลานบาทขึ้นไป 
จากสวนที่แบงไวสําหรับผูมอุีปการคุณตามแบบ 35-IPO-1M และรายงานตอคณะกรรมการ 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพยในการประชมุที่จะมีข้ึนในครัง้แรกหลงัจากวันที่รายงานผลการขายหุน 
ดังกลาวตอสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
วาดวยการรายงานผลการขายหลกัทรพัยตอประชาชน 

เพื่อประโยชนตามความในขอนี้ คําวา “ผูมีอุปการคุณ” หมายความวา บุคคลที่ม ี
ความสัมพันธในลักษณะของการชวยเหลอืเกื้อกูลกับบริษัทที่ออกหลกัทรัพย เชน ลูกคา  
ผูจําหนายวัตถุดิบ พนักงานของบริษัทใหญหรือบริษัทยอย หรือกิจการที่จะเขามารวมธุรกิจ เปนตน 

 ขอ 11  ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2544  เปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่ 19  ตุลาคม  พ.ศ.  2544 
 
 
              นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
             
    
 

                                                           
5  ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 23/2547 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
    หลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 
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หมายเหตุ  
  4 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 41/2546 เร่ือง เร่ือง การจอง การจดัจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ซ่ึงไดแกไขเนื้อความในประกาศฉบับนี้  
กําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2546 เปนตนไป 
    5 ถูกเพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 23/2547 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการ
จัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 มผีลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 16 พฤษภาคม 
2547ซ่ึงไดแกไขเนื้อความในประกาศฉบบันี้  มีขอกําหนดเพิ่มเติมดังตอไปนี ้

     “ใหเพิ่มแบบ 35-IPO-1M  ทายประกาศนี้เปนแบบทายประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กจ. 37/2544  เร่ือง  การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม 
ลงวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2544” 

     ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวกําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป 
 



สารบัญเชิงอรรถ 
 

ลําดับ ประกาศ ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 
ณ วันที่ 

ฉบับแม 19 ต.ค. 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  ใชงาน 
ที่ กจ. 37/2544 (มีผลใชบังคับตั้งแต  

22 ต.ค. 44 เปนตนไป) 
ใชงาน 1 17 พ.ย 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  

(ฉบับที่ 2) 
แกไขขอ 2 (1) และขอ 5 
เพิ่มความ ขอ 2 (5/1) ในประกาศ    
ที่ กจ. 37/2544 

(มีผลใชบังคับตั้งแต  
19 พ.ย. 44 เปนตนไป) 

ที่ กจ. 43/2544 

2 5 พ.ย 44 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  
(ฉบับที่ 3) 

แกไขขอ 6 (1) ในประกาศ  
ที่ กจ. 37/2544 

ใชงาน 
ที่ กจ. 50/2545 (มีผลใชบังคับตั้งแต  

16 พ.ย. 45 เปนตนไป) 
ใชงาน 3 11 ก.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  

(ฉบับที่ 4) 
แกไขประกาศที่ กจ. 37/2544 ดังนี้ 

(มีผลใชบังคับตั้งแต  
1 ส.ค. 46 เปนตนไป) 

ที่ กจ. 12/2546 1. แกไขขอ  2(1)  ขอ 6  และขอ 7  
2. ยกเลิกขอ 4  

 3. เพิ่มขอ 7/1 
4 3 ธ.ค. 46 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  

(ฉบับที่ 5) 
แกไขขอ 5 ในประกาศที่ กจ. 37/2544 ใชงาน 

ที่ กจ. 41/2546 (มีผลใชบังคับตั้งแต  
16 ธ.ค. 46 เปนตนไป) 

ใชงาน 5 27 เม.ย. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 6) 

แกไขประกาศที่ กจ. 37/2544 ดังนี้ 
1. แกไข ขอ 7 (มีผลใชบังคับตั้งแต ที่ กจ. 23/2547 

16 พ.ค. 47 เปนตนไป) 2. เพิ่ม ขอ 10/1  และ 
    แบบ 35-IPO-1M ทายประกาศ 

26/10/2550  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544 (ฉบับประมวล) 
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ลําดับ ประกาศ ประกาศ ชื่อเรื่อง เนื้อหา สถานะ 

ณ วันที่ 
6 18 ต.ค. 47 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  

(ฉบับที่ 7) 
เพิ่มขอ 5(4) ในประกาศที่  
กจ. 37/2544  

ใชงาน 
ที่ กจ. 52/2547 (มีผลใชบังคับตั้งแต 

1 พ.ค. 47 เปนตนไป) 
ใชงาน 

(มีผลใชบังคับตั้งแต 
16 ม.ค. 48 เปนตนไป) 

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

การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  
(ฉบับที่ 8) 

แกไขประกาศที่ กจ. 37/2544 ดังนี้ 
1. แกไข ขอ 5 
2. เพิ่ม ขอ 5/1 

ใชงาน 
(มีผลใชบังคับตั้งแต 

16 ต.ค. 48 เปนตนไป) 

9 12 ต.ค. 48 คณะกรรมการ ก.ล.ต. การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม 
(ฉบับที่ 9) 

แกไขประกาศที่ กจ. 37/2544 ดังนี้ 
เพิ่มวรรคสองของขอ 7/1 และ 
ขอ 8/1 

ที่ กจ. 48/2548 
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