
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 29/2551 
   เร่ือง  การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  

(ฉบบัประมวล) 

 
          อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก .ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
(1)1  ค าวา่ “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  “บริษทัใหญ่”  “บริษทัยอ่ย”  “ผูบ้ริหาร”  “ผูมี้อ านาจ

ควบคุม” และ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั 
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (2)  “บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ียืน่ค  าขออนุญาตและไดรั้บอนุญาต 
จากส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
 (3)23  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงิน ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
 (4)4  ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 

                                                           

1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี2) ลงวนัท่ี 01/04/2553 

2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 28/03/2555 

3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556 

4ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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 (5)  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีได้
ยืน่ไวต่้อส านกังาน 
 (6)5  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบักรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
  (ก)6  คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
  (ข)7  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าวซ่ึงหมายถึง 
   1.8  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 
   2.9  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม 1. เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
   3.10  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม 2. โดยการถือหุน้
ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้  
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น หรือบุคคลธรรมดาท่ีถือหุน้ 
ในบริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 11 การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึงใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสหรือบุตรท่ียงั  
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
  (ค)12  บริษทัท่ีมีบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมาก ซ่ึงหมายถึง 
   1.13  บริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ
หา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
                                                           

5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

7ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

8ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

9ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

10ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

11ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

12ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 
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   2.14  บริษทัท่ีบริษทัตาม 1. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
   3.15  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม 2.ในบริษทั 
ท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 (7)16  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 217  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่และมีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามประกาศ
เก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ เวน้แต่บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ โดยระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนวา่จะเสนอขายผา่นระบบการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(direct listing) ไม่วา่จะมีการเสนอขายใหผู้ดู้แลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม 
 18 บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่วา่จะมีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การเสนอขายหลกัทรัพยห์รือไม่ หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น จดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ 
บริษทัยอ่ย 
 

                                                                                                                                                                             

13ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

14ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

15ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

16ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี2)  
   ลงวนัท่ี 01/04/2553 
17ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี2) ลงวนัท่ี 01/04/2553 
18ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 

(ฉบบัท่ี2) ลงวนัท่ี 01/04/2553 
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ขอ้ 3   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (1)19  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 (2)  กองทุนรวมซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือบุคคลตาม (1) ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ร้อยละ
หา้สิบข้ึนไปของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ขอ้ 4   ขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายทั้งจ  านวนใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี และไดเ้ปิดเผยไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
  (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั 
  (ข)20  กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัยอ่ย  
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์งักล่าว ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
  (ค)  เจา้หน้ีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลเห็นชอบตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายหรือตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
  (ง)  ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม 
  (จ)21  ผูถื้อหุน้กูห้รือตัว๋เงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เพื่อไถ่ถอนหุน้กูห้รือตัว๋เงินเดิม 
  (ฉ)  บุคคลอ่ืนใดท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์สดงต่อส านกังานไดว้า่บุคคลดงักล่าว
สามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายไดด้ว้ย
ตนเอง และการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บุคคลดงักล่าวไม่จ  าตอ้งน าหลกัการจดัสรรหลกัทรัพย ์
อยา่งเท่าเทียมกนัมาใชบ้งัคบั 
 (2)  การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในลกัษณะท่ีมีการแบ่งแยกจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลตาม (1)(ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ออกจากหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อประชาชน เป็นการทัว่ไป 
ไวอ้ยา่งชดัเจน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
 (3)  การจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
หรือกองทุนรวมท่ีถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3(2) ตามท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเป็น
รายกรณี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคลดงักล่าว เป็นไปตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจาก  

                                                           

19ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

20ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
(ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554 

21ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งเพื่อการประชุมในคร้ังท่ีมีมติดงักล่าวตอ้งมี
ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1.  รายช่ือของบุคคลท่ีจะไดรั้บการจดัสรรจากส่วนท่ีแบ่งแยกไว  ้
เป็นการเฉพาะส าหรับผูจ้องซ้ือท่ีมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือกองทุนรวมดงักล่าว แลว้แต่กรณี 
   2.  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว และในกรณี 
เป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหร้ะบุสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าวทั้งก่อนและหลงั 
การจดัสรร 
   3.  เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 
  (ข)  จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวไดถู้กแบ่งแยกออกจาก
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปอยา่งชดัเจน และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนแลว้ โดยในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ี 
ออกใหม่ แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนตอ้งระบุสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
ทั้งก่อนและหลงัการจดัสรรไวด้ว้ย 
  (ค)  ราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อบุคคลดงักล่าวตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาหลกัทรัพยท่ี์ 
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อบุคคลดงักล่าว 
พร้อมกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ากบุคคลนั้น บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ตอ้งจดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูป้ระเมินมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
เสนอซ้ือดว้ย และ 
  (ง)  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์สดงต่อส านกังานไดว้า่การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อบุคคล
ดงักล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร และจะไม่ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท์ัว่ไป 
 (4)  การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ืออ่ืนทั้งหมด  
 (5)  การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ของ
บริษทั โดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดงักล่าวแก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์อง
บริษทัอ่ืน พร้อมกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น 
 (6)22  การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูดู้แลสภาพคล่อง (market 
maker) ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเสนอขายในคร้ังนั้น 
 
 

                                                           

22ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี2)  
ลงวนัท่ี 01/04/2553 
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ขอ้ 52324   ในการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนทัว่ไป บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้ 
การชกัชวน แนะน าหรือ ขายหลกัทรัพยก์ระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
หรือการคา้หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ตามแต่ลกัษณะของการเสนอขาย และภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในข้อ 5/1  
ขอ้ 5/2 หรือขอ้ 5/3 แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 5/12526   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัให้  
การชกัชวน แนะน า หรือขายหลกัทรัพยก์ระท าโดยบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
และบริษทัดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ขอ้ 5/227   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งมีขอ้ตกลงใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีโดยอนุโลม เพื่อใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี 

ขอ้ 5/328   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะไม่จดัใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยก์ระท าโดย 
บริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 ก็ได ้หากเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)29  เม่ือเป็นการเสนอขายหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  
ท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ดแ้บ่งสรรไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี (placement)  
และไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวนถึงจ านวนหลกัทรัพยท่ี์แบ่งสรรไวเ้พื่อการดงักล่าว  
  (ก)30  ผูล้งทุนสถาบนั 
  (ข)31  ผูถื้อหุน้เดิม 
                                                           

23ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  
(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 28/03/2555 

24ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556 

25ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) ลง
วนัท่ี 28/03/2555 

26ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556 

27ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) ลง
วนัท่ี 28/03/2555 

28ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) ลง
วนัท่ี 28/03/2555 

29ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556 

30ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) ลง
วนัท่ี 11/03/2556 

31ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 
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  (ค)32  กรรมการและพนกังาน 
  (ง)33  บุคคลอ่ืนใดซ่ึงบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์สดงต่อส านกังานไดว้า่สามารถเขา้ถึง
และตรวจสอบขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยท่ี์จ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์อง
บริษทัไดด้ว้ยตนเอง 
 (1/1)34  เม่ือเป็นการเสนอขายหุน้กูห้รือตัว๋เงินท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี และบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
ไดแ้บ่งสรรไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อการเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั โดยไดแ้สดงไวอ้ยา่งชดัเจนใน 
หนงัสือช้ีชวนถึงจ านวนหลกัทรัพยท่ี์แบ่งสรรไวเ้พื่อการดงักล่าว 
  (ก)35  มีการก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีแน่นอน ตามระยะเวลาหรืออตัรา  
ท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ ไม่วา่จะเป็นอตัราคงท่ีหรืออตัราผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงิน 
หรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และ 
  (ข)36  ไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้ 
และดอกเบ้ียตาม (ก) เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือการปลดหน้ี เป็นตน้ เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผดินดัตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (2)  เม่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
หรือการคา้หลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นมิใช่หุน้ และ 
  (ข)37  บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจ 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือคา้หลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม แต่มิใหน้ าขอ้หา้มเก่ียวกบัการซ้ือ
หรือขายหลกัทรัพยท่ี์จดัจ าหน่ายหรือหลกัทรัพยอ์า้งอิงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์มาใชบ้งัคบักบับริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ส าหรับการซ้ือขายหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือ  

                                                           

32ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 

33ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 

34ถูกเพิม่ โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 

35ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 

36ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่(ฉบบัท่ี 8) 
ลงวนัท่ี 11/03/2556 

37ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556 
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หุน้อา้งอิงเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูอ้นุพนัธ์หรือใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น 
 (3)  เม่ือเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับโครงสร้าง  
การถือหุน้ของบริษทั โดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ดงักล่าวแก่ผูถื้อ
หลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืน พร้อมกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์ากผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น” 

ขอ้ 6   บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้ารแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูล้งทุน กระท าไป
พร้อมกบัการแจกจ่ายขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี   
เวน้แต่ผูล้งทุนแสดงเจตนาโดยสมคัรใจท่ีจะไม่รับขอ้มูลนั้น 
 (1)  หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ 
 (2)  หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบั
หนงัสือช้ีชวนตาม (1) 
 (3)  สรุปหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  จดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพ ์
  (ข)  มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามรายการท่ีก าหนดในแบบ 77-1 ทา้ยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
  (ค)  เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีคดัลอกหรือสรุปยอ่จากขอ้มูลรายการเดียวกนันั้นท่ีได้ 
แสดงไวแ้ลว้ในหนงัสือช้ีชวน และไม่มีการน าเสนอในลกัษณะท่ีอาจท าใหส้ าคญัผดิในขอ้เทจ็จริง  
อนัเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นสาระส าคญัอ่ืน 
 การแจกจ่ายสรุปหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าไดเ้ม่ือพน้สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บสรุปหนงัสือช้ีชวนจากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และส านกังานมิไดแ้จง้ความเห็นเป็นอ่ืน
ภายในระยะเวลานั้น โดยส านกังานอาจแจง้ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์จกจ่ายเอกสารดงักล่าวก่อนพน้
ระยะเวลาท่ีก าหนดก็ได ้ แต่ในกรณีท่ีสรุปหนงัสือช้ีชวนท่ีจะแจกจ่ายมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัเอกสาร  
ชุดท่ีไดผ้า่นการพิจารณาของส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ 
ไม่จ  าตอ้งด าเนินการตามวรรคน้ีอีก 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยเ์ลือกแจกจ่ายขอ้มูลตาม (2) หรือ (3) แก่ผูล้งทุน ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยต์อ้งแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนตาม (1) ใหผู้ล้งทุนดว้ย หากผูล้งทุนร้องขอ 
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ขอ้ 7   ใบจองซ้ือหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการเก่ียวกบัผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยใ์นเร่ือง ช่ือ  
ท่ีอยู ่เลขท่ีบตัรประจ าตวัตามบตัรประชาชนหรือตามทะเบียนบา้น เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จองซ้ือ และขอ้ความท่ีใหผู้จ้องซ้ือหลกัทรัพยแ์สดงวา่ไดรั้บหรือไม่ประสงคจ์ะรับ
หนงัสือช้ีชวน โดยในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยไ์ดรั้บหนงัสือช้ีชวน ใหร้ะบุรูปแบบของหนงัสือช้ีชวน
ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ี ใบจองซ้ือจะตอ้งมีขอ้ความโดยชดัเจนเตือนใหผู้จ้องซ้ือหลักทรัพยท์ราบวา่การลงทุนใน
หลกัทรัพยย์อ่มมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยค์วรอ่านหนงัสือ 
ช้ีชวนอยา่งรอบคอบดว้ย 
 นอกจากรายการและขอ้ความตามวรรคหน่ึง ใบจองซ้ือหุน้กูต้อ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีดว้ย  
 (1)  ผูจ้องซ้ือหุน้กูย้นิยอมแต่งตั้ง (ช่ือบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน) เป็นผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กู ้(ถา้มี) 
 (2)  ผูจ้องซ้ือหุน้กูย้นิยอมผกูพนัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้ 
และผูถื้อหุน้กู ้ส าหรับหุน้กู ้(ช่ือเฉพาะของหุน้กูท่ี้ใชใ้นการอา้งอิง) ทุกประการ หากผูจ้องซ้ือไดรั้บ 
การจดัสรรหุน้กู ้
 (3)  ผูจ้องซ้ือหุน้กูอ้าจตรวจดูขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
ไดท่ี้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านกังานแห่งใหญ่ของผูอ้อกหุน้กู ้
และส านกังานของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

ขอ้ 7/13839   ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใดตอ้งมีสรุปขอ้มูลส าคญั
ของตราสาร (fact sheet) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งแจกขอ้มูลดงักล่าว  
ซ่ึงมีสาระตรงตามสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล ในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพห์รือแผน่บนัทึกขอ้มูลไปพร้อมกบัการแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 

ขอ้ 7/2 39.1   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งแจกขอ้มูลท่ีมี
สาระตรงตามขอ้มูลสรุป (executive summary) ท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูล ไปพร้อม
กบัการแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 

 

                                                           

38ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี  5)  
ลงวนัท่ี 01/08/2554 

39ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 39/2554 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
(ฉบบัท่ี  6  ) ลงวนัท่ี 29/12/2554 

39.1 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 54/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี  9) 
ลงวนัท่ี 26/12/2556 
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ขอ้ 8   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเกินกวา่
จ านวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดไปใชใ้นกิจการใด ๆ นอกจากการส่งคืน
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัสรรซ่ึงตอ้งด าเนินการภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัปิด  
การเสนอขาย  ทั้งน้ี บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งมีขอ้ก าหนดวา่ หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่ส่งคืนเงิน
ไปยงัผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัสรรมีสิทธิ
ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือ
หลกัทรัพย ์โดยบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งระบุถึงสิทธิท่ีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บดอกเบ้ียน้ีไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนดว้ย 
 40 ยกเลิกทั้งวรรค 2 

ขอ้ 8/141   ในการเสนอขายหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ขอ้ตกลงเก่ียวกบั 
การจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)42  ใหสิ้ทธิผูล้งทุนท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ี
ก าหนดเม่ือมีเหตุท่ีท าใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย ์  
หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายได ้
 (2)43  ในกรณีท่ีผูล้งทุนยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยต์าม (1) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยคื์นเงิน
ค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูล้งทุนท่ียกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุด
ระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
 (3)44  หากบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยไ์ม่ส่งคืนเงินใหผู้ล้งทุนตามท่ีก าหนดไวใ้น (2) บริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพยจ์ะตอ้งช าระดอกเบ้ียผดินดัในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็คร่ึงต่อปี  
 45 ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยร์ะบุสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพยแ์ละการคืนเงินค่าจองซ้ือ
หลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 4647 ยกเลิกทั้งวรรค 3 

                                                           

40ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 

41ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 

42ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 

43ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 

44ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 

45ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 
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ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ หากบริษทัท่ีออกหุน้กูไ้ม่อาจแต่งตั้งผูแ้ทน    
ผูถื้อหุน้กูต้ามค ายนิยอมของผูถื้อหุน้กูห้รือไม่อาจจดัใหมี้หลกัประกนัการออกหุน้กูต้ามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(ถา้มี) ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์อ้งคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้กูพ้ร้อมดอกเบ้ียท่ีเกิดจากบญัชีจองซ้ือหุน้กู้
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูภ้ายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุน้กู้ 
 48 ยกเลิกทั้งวรรค 2 

ขอ้ 9/149   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนั 
เตม็จ านวนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีทรัพยสิ์นเป็นประกนับางส่วน หากบริษทัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไม่ด าเนินการโอนหลกัทรัพยอ์า้งอิงใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญั  
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดรั้บการส่งมอบหลกัทรัพยอ์า้งอิงอยา่งครบถว้นตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์เม่ือมีการใชสิ้ทธิ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ  ใหบ้ริษทัท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์คืนเงินค่าจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้น พร้อมดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก
บญัชีจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ภายในสิบส่ีวนั 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าว 
 5051 ยกเลิกทั้งวรรค 2 

ขอ้ 10   ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้การระบุหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจอง การจดั
จ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 11   หา้มมิใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์สนอขายหรือยนิยอมใหมี้การเสนอขายหลกัทรัพย์
ของตนพร้อมกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะไดร้ะบุความประสงคห์รือความยนิยอม
ดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

                                                                                                                                                                             

46ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 03/12/2553 

47ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 

48ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 

49ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี2)  
ลงวนัท่ี 01/04/2553 

50ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี2)  
ลงวนัท่ี 01/04/2553 

51ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ 23/2555 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่  (ฉบบัท่ี 7) 
ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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ขอ้ 12   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีการแบ่งแยก  
หุน้บางส่วนไวเ้พื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ ใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์
จดัท ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรรท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไปจากส่วนท่ีแบ่งไวส้ าหรับผูมี้อุปการคุณ
ตามแบบ 35-IPO-1M และรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์นการประชุมท่ีจะมีข้ึนใน
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีรายงานผลการขายหุน้ดงักล่าวต่อส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 
 เพื่อประโยชน์ตามความในขอ้น้ี ค  าวา่ “ผูมี้อุปการคุณ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์
ในลกัษณะของการช่วยเหลือเก้ือกลูกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เช่น ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ พนกังาน
ของบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ย หรือกิจการท่ีจะเขา้มาร่วมธุรกิจ เป็นตน้  

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551 
 
 
 
 

                             (นายวจิิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 29/2551 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ลงวนัท่ี 15/12/2551  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 12/2553 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี2) ลงวนัท่ี 01/04/2553  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 44/2553 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 03/12/2553  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 18/2554 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี  4) ลงวนัท่ี 25/06/2554  
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          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 21/2554 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี  5) ลงวนัท่ี 01/08/2554  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 39/2554 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี  6  ) ลงวนัท่ี 29/12/2554  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ 23/2555 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 28/03/2555  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11/03/2556  
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 54/2556 เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการ
จดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 26/12/2556  
 


