
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 70/2552 

   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัประมวล) 

 
          

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 114 มาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ในประกาศน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  (1) ค าวา่ “บริษทั” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และ “ผูมี้อ านาจควบคุม”  
ใหอ้นุโลมตามบทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
  (2) “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูจ้ ัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
 (ก) คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
 (ข) บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าว  
ซ่ึงหมายถึง 
   1. บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 
   2. บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม 1. เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
   3. บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม 2. โดยการถือหุน้
ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ 
ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น หรือบุคคลธรรมดาท่ีถือหุน้  



2 
 

ในบริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึงใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
 (ค) บริษทัท่ีมีบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมาก ซ่ึงหมายถึง 
   1. บริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
   2. บริษทัท่ีบริษทัตาม 1. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียง
ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
   3. บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม 2. ในบริษทั 
ท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
  (3)123 “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ หุน้กู ้ตัว๋เงิน ศุกกู ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย และหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  (4) “ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
  (5) “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือพนกังานระดับผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป 
ท่ีรับผดิชอบสายงานท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจดัสรรหลกัทรัพย ์หรือสายงานท่ีมีโอกาสไดรั้บขอ้มูล
ภายในท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงของหลกัทรัพยท่ี์จดัจ าหน่าย  
รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าว 
  (6) “วนัปิดการเสนอขาย”  หมายความวา่   วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์ส าหรับ 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์ในกรณีทัว่ไป 
  (7) “วนัท่ีจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบ”  หมายความวา่   วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถ
จดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนท่ีมีหนา้ท่ีส่งมอบหรือส่งคืน ส าหรับผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ท่ีมีหนา้ท่ีจดัสรรหุน้ส่วนเกิน ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย  

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 3/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10/01/2554 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ 22/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 50/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21/11/2555 
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  (8) “ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา
หุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรร
หุน้ส่วนเกิน 
  (9) “จดัสรรหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่   การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่
จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุน้เกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้
ท่ีจดัจ าหน่าย 
  (10) “บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่ 
 (ก) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถือหุน้ในผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น  
 (ข) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยถื์อหุน้ตั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
 (ค) บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้ทั้งในบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว 
และในผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละยีสิ่บของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
  (11) “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือช้ีชวน
ท่ีไดย้ืน่ไวต่้อส านกังาน 
  (12) “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ
กองทุนรวมใหท้ าหนา้ท่ีเพื่อใหร้าคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง (organized 
market) สะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั  ทั้งน้ี โดยการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและ
หลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอา้งอิง  
  (13) “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความวา่   กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (14) “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  (15) “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการรับจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังาน 
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  ขอ้ 3 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยรั์บจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  เวน้แต่ 
จะไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
  (1) หุน้ท่ีออกหรือเสนอขายโดยบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์ 
  (2) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงออกหรือเสนอขายโดยบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์ 
  (3) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยอ์า้งอิง และหุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นออกโดยบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของ  
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
  (4)4  ยกเลิกทั้งวงเล็บ 
 
  ขอ้ 3/15   หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยรั์บจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นกรณีดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถแสดงต่อ
ส านกังานไดว้า่มีกลไกหรือมาตรการท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

(1)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย์ 
หรือบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิ
ในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตด์งักล่าว  

(2)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีบริษทัใหญ่หรือ 
บริษทัยอ่ยของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูเ้สนอขายในฐานะท่ีเป็นเจา้ของหน่วยทรัสต์ 
 
  ขอ้ 4 ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามวธีิการท่ีระบุ 
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 
  ขอ้ 5 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยจ์องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย 
 
  ขอ้ 6 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 8 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1) ตนเองหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ร่วมจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น  

                                                        
4 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2557 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
  20 ส.ค. 2557 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 ก.ย. 2557 
5 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2557 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
  20 ส.ค. 2557 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 ก.ย. 2557 
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  (2) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
ของบุคคลตาม (1) และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  (3) กองทุนรวมซ่ึงบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบข้ึนไป
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
  (4) กองทุนรวมซ่ึงบุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละหา้สิบของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และบุคคลตาม (1) แทรกแซงการด าเนินงานในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการจองหรือการจดัสรรหลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีจดัการกองทุนรวมนั้น 
เพื่อใหก้องทุนรวมดงักล่าวไดรั้บประโยชน์ในลกัษณะท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการจดัสรรหลกัทรัพย์ 
อยา่งเท่าเทียมกนั  และ 
  (5) บุคคลท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหลกัทรัพยใ์หต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย์ 
ท่ีออกใหม่ 
 
  ขอ้ 7 ขอ้หา้มในการจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 หรือขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 6 มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) การรับจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี และผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 หรือบุคคลตามขอ้ 6 เป็นผูมี้สิทธิจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายดงักล่าว 
 (ก)6 การเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้งจ  านวนใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี และไดเ้ปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
 1. ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
    2. กรรมการและพนกังานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยห์รือของบริษทัยอ่ย  
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  
ท่ีออกหลกัทรัพย ์
    3. เจา้หน้ีของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลเห็นชอบ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายหรือตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
    4. ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม 
(rights offering) 

                                                        
 6ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ 22/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 28/03/2555 
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    5. ผูถื้อหุน้กูห้รือตัว๋เงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พื่อไถ่ถอนหุน้กู้ 
หรือตัว๋เงินเดิม (renew) 
    6. บุคคลอ่ืนใดท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยแ์สดงต่อส านกังานไดว้า่บุคคล
ดงักล่าวสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย
ไดด้ว้ยตนเองและการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้บับุคคลดงักล่าวไม่จ  าตอ้งน าหลกัการจดัสรรหลกัทรัพย์
อยา่งเท่าเทียมกนัมาใชบ้งัคบั (fair allocation) 
 (ข) การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มีการแบ่งแยกจ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลตาม (ก) 2. 3. 4. หรือ 5. ออกจากหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ไวอ้ยา่งชดัเจน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
  (2)  การจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด  
  (3)7 การรับจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ์  
หรือศุกกู ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 หรือบุคคล 
ตามขอ้ 6 สามารถจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายดงักล่าวได ้ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 
 (ก)8 ในขั้นตอนการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) ตอ้ง 
ไม่น าราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์ไปรวมค านวณกบัราคาเสนอซ้ือหลกัทรัพย์
ของผูล้งทุนรายอ่ืนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยส์ ารวจความตอ้งการซ้ือเพื่อใชก้ าหนดราคาเสนอขาย
หลกัทรัพยน์ั้น 
 (ข)9 จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรใหก้บัตนเองและบุคคล
ตามขอ้ 6 ทุกรายรวมกนั ตอ้งไม่เกินกวา่จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จดัสรรใหก้บัผูล้งทุนท่ีผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยส์ ารวจความตอ้งการซ้ือหารดว้ยจ านวนผูล้งทุนดงักล่าวท่ีไดรั้บจดัสรร  
 (ค)10 ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนตอ้งมีการเปิดเผยวา่ 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยแ์ละบุคคลตามขอ้ 6 สามารถจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพยไ์ด้ 
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตาม (ก) และ (ข) 
 

                                                        
7 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 25/08/2554 
8 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 25/08/2554 
9 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 25/08/2554 
10 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  

ลงวนัท่ี 25/08/2554 
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  ขอ้ 8 ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้หรือใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพยจ์ดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีออกหุน้หรือหุน้อา้งอิงนั้ น 
 
  ขอ้ 9 ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหก้ารแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูล้งทุน  
กระท าไปพร้อมกบัการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ในรูปแบบ
เดียวกบัท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่สามารถแจกจ่ายไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ โดยอนุโลม  ทั้งน้ี เวน้แต่ผูล้งทุน
แสดงเจตนาโดยสมคัรใจท่ีจะไม่รับขอ้มูลนั้น 
  11 12 ในกรณีท่ีการเสนอขายหลกัทรัพยป์ระเภทใดก าหนดใหบ้ริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ 
ตอ้งแจกสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสาร (fact sheet) ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้การแจกเอกสาร
ดงักล่าว ซ่ึงมีสาระตรงตามสรุปขอ้มูลส าคญัของตราสารท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล  
ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือแผน่บนัทึกขอ้มูลไปพร้อมกบัการแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึงดว้ย 
  13 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งแจกขอ้มูลท่ีมีสาระ 
ตรงตามขอ้มูลสรุป (executive summary) ท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ไปพร้อมกบัการแจกใบจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 
 
  ขอ้ 10 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีมิใช่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนงัสือช้ีชวน ตั้งแต่สิบหา้วนัก่อนวนั
เร่ิมเสนอขายหลกัทรัพย ์จนถึงวนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบ แลว้แต่กรณี  
เวน้แต่เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ 11 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์ผยแพร่บทความหรืองานวจิยัท่ีจดัท าข้ึน 
โดยตนเองหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ร่วมจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

                                                        
11 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 3/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  

ลงวนัท่ี 10/01/2554 
12 ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 40/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29/12/2554 
13 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 55/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8)  

ลงวนัท่ี 26/12/2556 
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อนัเป็นบทความหรืองานวจิยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
กบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายในลกัษณะท่ีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัหลกัทรัพยน์ั้นอาจมี 
ผลกระทบโดยตรงต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย ตั้งแต่สิบหา้วนัก่อนวนัเร่ิมเสนอขาย  
หลกัทรัพย ์จนถึงวนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบ แลว้แต่กรณี  
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบับทความหรืองานวจิยัท่ีมีลกัษณะครบถว้น 
ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี และไม่เป็นบทความหรืองานวจิยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้ท่ีผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพยไ์ดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (initial public offering) 
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุน้นั้นเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือเก่ียวกบัหลกัทรัพยป์ระเภท 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
  (1) เป็นบทความหรืองานวจิยัท่ีแสดงอยูใ่นเอกสารท่ีจดัท าและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
อยูเ่ป็นประจ าในธุรกิจปกติ 
  (2) เน้ือหาของบทความหรืองานวจิยัเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเคยเผยแพร่
มาก่อนหนา้นั้น 
  (3) เน้ือหาของบทความหรืองานวจิยัตอ้งไม่เนน้หรือใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบั
หลกัทรัพยท่ี์จดัจ าหน่ายหรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบับทความ 
หรืองานวจิยัในหลกัทรัพยอ่ื์นทัว่ไปท่ีเคยจดัท าและเผยแพร่มาก่อน  และ  
  (4) ในบทความหรืองานวจิยัมีขอ้ความท่ีแสดงใหผู้ล้งทุนทราบถึงส่วนไดเ้สียไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวจิยัดงักล่าวในหลกัทรัพยท่ี์รับจัดจ าหน่ายนั้น 
โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เล็กกวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใช้  
ในการจดัท าบทความหรืองานวจิยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกบัสรุปความเห็นของบทความหรืองานวจิยั 
หรือต าแหน่งใกลเ้คียงท่ีผูล้งทุนสามารถเห็นไดช้ดัเจน 
 
  ขอ้ 12 ในช่วงระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหา  
หุน้ส่วนเกินไดค้รบ แลว้แต่กรณี ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะเผยแพร่บทความหรืองานวจิยัท่ีจดัท าข้ึน  
โดยตนเองหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ร่วมจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
อนัเป็นบทความหรืองานวจิยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
หลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายในลกัษณะท่ีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัหลกัทรัพยน์ั้นอาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย ไดต่้อเม่ือปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1) มีการแสดงขอ้ความในบทความหรืองานวจิยันั้นเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงส่วนไดเ้สีย
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวจิยัดงักล่าวในหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย
นั้น รวมทั้งจ  านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งรับซ้ือตามสัญญาการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
และ 
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  (2) ตวัอกัษรของขอ้ความตาม (1) ตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เล็ก
กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการจดัท าบทความหรืองานวจิยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกบัสรุปความเห็นของ
บทความหรืองานวจิยั หรือต าแหน่งใกลเ้คียงท่ีผูล้งทุนสามารถเห็นไดช้ดัเจน 
 
  ขอ้ 13 ในการด าเนินการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัดงัน้ี  
  (1) ตอ้งน าเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีเพื่อการจองซ้ือหลกัทรัพยข์องผูเ้สนอขาย
หลกัทรัพย ์หรือแยกเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีทรัพยสิ์นของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยภ์ายใน
วนัท าการถดัจากวนัท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยเ์รียกเก็บเงินจากผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยไ์ด ้โดยตอ้งไม่น าเงิน
ค่าจองซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวไปใชใ้นกิจการใด ๆ 
  (2) ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (ก) การคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการ
จดัสรรภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย หากไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยไ์ด้
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว จะตอ้งมีขอ้ก าหนดใหผู้จ้องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัสรรมีสิทธิ
ไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจด็คร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลานั้น  
 (ข) การหา้มมิใหมี้การน าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเกินกวา่
จ านวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดไปใชใ้นกิจการใด ๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการ
เพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัสรรแลว้เสร็จ 
  (3) ตอ้งรายงานผลการจดัสรรหลกัทรัพยต่์อส านกังานร่วมกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน 
  (4) ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หากการจดัสรรหุน้ของผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพยร์ายใด ไม่ไดใ้ชก้ระบวนการจดัสรรท่ีใหโ้อกาสแก่ผูจ้องซ้ือทุกรายอยา่งเป็นธรรม  
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยร์ายนั้นตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก) จดัท ารายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรสูงสุดหน่ึงร้อยรายแรก พร้อมดว้ยเหตุผล 
ของการจดัสรรใหผู้ไ้ดรั้บการจดัสรรแต่ละราย โดยแยกรายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรดงักล่าวตามขอ้มูล  
การจดัสรรของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยแ์ต่ละราย และส่งต่อส านกังานพร้อมกบัรายงานผลการขาย
หลกัทรัพย ์
   รายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรสูงสุดตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บการจดัสรร
ในฐานะกรรมการหรือพนกังาน หรือผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุน้  
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 (ข) จดัท ารายงานสรุปขอ้มูลการจดัสรรหุน้ระหวา่งกลุ่มลูกคา้ท่ีมีบญัชีและ 
มีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี กบักลุ่มท่ีมิใช่ลูกคา้
ดงักล่าว โดยแสดงจ านวนผูไ้ดรั้บการจดัสรร จ านวนและมูลค่าหุน้ท่ีจดัสรรใหบุ้คคลแต่ละกลุ่ม 
 (ค) จดัเก็บเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่  
ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทข้ึนไป ไว ้ณ ท่ีท าการแห่งใหญ่ของผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปีนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย ในลกัษณะท่ีพร้อมแสดงต่อ
ส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือไดรั้บการร้องขอ 
  การจดัสรรท่ีใหโ้อกาสแก่ผูจ้องซ้ือทุกรายอยา่งเป็นธรรมตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึง 
การจดัสรรหุน้ส่วนท่ีแบ่งแยกไวส้ าหรับผูล้งทุนสถาบนั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้ 
ลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี 
หรือผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุน้ (ถา้มี) 
  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง “กระบวนการจดัสรรท่ีใหโ้อกาสแก่ผูจ้องซ้ือทุกราย 
อยา่งเป็นธรรม”  หมายถึง  กระบวนการท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยก์ าหนดหน่วยการจองซ้ือ (board lot) 
ไว ้และจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัคร้ังละหน่ึงหน่วยการจองซ้ือ จนครบจ านวน
หุน้ท่ีรับจดัจ าหน่าย หรือกระบวนการอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
  (5) ตอ้งไม่เสนอขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงร่วมกบัหลกัทรัพยอ่ื์น เวน้แต่จะได ้
มีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 
  (6) ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยร์ายใด หรือ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมิใช่การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งหา้มตามขอ้ 3 ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยร์ายนั้น 
ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองและบุคคลดงักล่าวต่อผูล้งทุนดว้ย 
  (7) แจง้ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งทราบถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 16 
  (8) แจง้รายช่ือบุคคลท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยถู์กหา้มมิใหจ้ดัสรรหลกัทรัพย์ 
ใหต้ามขอ้ 6 ใหก้บับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนรวมหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีแสดงความสนใจจองซ้ือหลกัทรัพยทุ์กบริษทัทราบ  
 
  ขอ้ 1414 หา้มมิใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหรือขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  
ตั้งแต่หา้วนัท าการก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหลกัทรัพย ์จนถึงวนัปิดการเสนอขายหรือวันท่ีจดัหา 
หุน้ส่วนเกินไดค้รบ แลว้แต่กรณี 

                                                        
 14ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13/05/2554 
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  (1) หุน้ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยน์ั้น หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ประเภทหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (2) หุน้อา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หุน้อา้งอิงของหุน้กูอ้นุพนัธ์ หรือ 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้อา้งอิงดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (3) หุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย หรือ
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยดงักล่าว ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่าย 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิง 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการซ้ือหรือการขายในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) การซ้ือจากผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หรือการขายแก่ผูล้งทุน ตามสัญญา 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
  (2) การซ้ือหรือการขายตามค าสั่งของลูกคา้ ซ่ึงมิไดเ้กิดจากการช้ีน าหรือชกัจูง 
ของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(unsolicited purchase or sale) 
  (3) การซ้ือหรือการขายเพื่อบญัชีหลกัทรัพยข์องตนเอง ซ่ึงเป็นผลจากความผดิพลาด  
ในการส่งค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ 
  (4) การซ้ือเพื่อบญัชีหลกัทรัพยข์องตนเอง โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บจดัสรรหุน้ส่วนเกินหรือส่งคืนผูใ้หย้มื
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย  
  (5) การซ้ือเพื่อบญัชีหลกัทรัพยข์องตนเอง ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น 
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของกองทุนรวมอีทีเอฟ หากผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจดัใหมี้
ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัใหมี้ระบบงานส าหรับการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อบริษทัหลกัทรัพยแ์ลว้ 
  (6) การซ้ือหรือการขายเพื่อบญัชีหลกัทรัพยข์องตนเอง เพื่อบริหารความเส่ียงจากการท่ี
ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นเป็นผูอ้อกตราสารท่ีอา้งอิงกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย หากผูจ้ดัจ  าหน่าย
หลกัทรัพยด์งักล่าวจดัใหมี้ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัใหมี้ระบบงานส าหรับการลงทุน 
ในหลกัทรัพยเ์พื่อบริษทัหลกัทรัพยแ์ลว้ 
 
  ขอ้ 15 ในกรณีหลกัทรัพยท่ี์จดัจ าหน่ายเป็นหุน้และสัญญาการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
มีการระบุขอ้ผกูพนัเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้ส่วนเกินไว  ้ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหา
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หุน้ส่วนเกินตอ้งควบคุมดูแลมิใหพ้นกังานของตนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัหาหุน้ส่วนเกินซ้ือหรือขายหุน้
ตามขอ้ 14 วรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม 
 
  ขอ้ 16 ใหน้ าความในขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 14 มาใชบ้งัคบักบับริษทัหลกัทรัพย ์
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอนุโลม 
 
  ขอ้ 17 ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 14/2546  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัได ้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 
  ขอ้ 18 ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 14/2546  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
 
  ขอ้ 19 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 

(นายวจิิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
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สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล าดบั 
ประกาศ 
ณ วนัที ่

เลขทีป่ระกาศ ช่ือเร่ือง เนือ้หา สถานะ 

1 3 ส.ค. 2552 ทธ. 70/2552 
 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
 

 ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่1 ก.ย. 2552 เป็นตน้ไป) 

2 20 ส.ค. 2557                                    ทธ. 27/2557 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 9) 
 

แกไ้ขประกาศ ทธ.70/2552 ดงัต่อไปน้ี 
1.ยกเลิก (4) ในขอ้ 3 
2 เพ่ิมขอ้ 3/1 (1) และ(2) 

ใชง้าน 
(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่1 ก.ย. 57 เป็นตน้ไป) 

 


