
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  ท่ี ทจ. 40/2557 

เร่ือง  การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้น 
และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน 
(ฉบบัประมวล) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 29/2551  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2553  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 44/2553  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2554  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2554  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2554  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2555  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 
(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 16/2556  เร่ือง การจอง  

การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 54/2556  เร่ือง การจอง  
การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
ค าวา่ “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  “บริษทัใหญ่”  “บริษทัยอ่ย”  “บริษทัจดทะเบียน”   

“ผูบ้ริหาร”  “ผูมี้อ านาจควบคุม” และ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ตราสารทุน”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้   

“หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือช้ีชวน
ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 

“บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ีกบับริษทัท่ีออกตราสารทุน 
  (1)  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(2)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) 
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ีกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัท่ีออกตราสารทุน 
(1)  คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

  (2)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นเสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงหมายถึง 
(ก)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 

ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 
(ข)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ

ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
(ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) โดยการถือหุ้น

ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น หรือบุคคลธรรมดาท่ีถือหุน้ 
ในบริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสหรือ 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
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(3)  บริษทัท่ีมีบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมาก ซ่ึงหมายถึง 
(ก)  บริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ

ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
(ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียง

ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
(ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) ในบริษทั 

ท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 

“ผูมี้อุปการคุณ”5  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีลกัษณะของการอุปการคุณท่ีสร้างประโยชน์
อย่างชดัเจนให้กบับริษทัท่ีออกตราสารทุน เช่น ลูกคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ เป็นตน้1 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________________ 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบับริษทัท่ีออกตราสารทุนซ่ึงยืน่ค าขออนุญาตและ 
ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering) และ 
มีหนา้ท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน แต่ไม่รวมถึงบริษทัท่ีออกและ
เสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั และจะเสนอขาย
หลกัทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัอ่ืนไปพร้อมกบัการเสนอซ้ือหลกัทรัพยจ์าก 
ผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้น (securities swap) 

ขอ้ 5   ในการจ าหน่ายตราสารทุน บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งปฏิบติัตามท่ีก าหนด 
ในหมวดน้ี และหมวดดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  การจดัจ าหน่ายตราสารทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
(2)  การจองซ้ือตราสารทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
(3)  การจดัสรรตราสารทุน ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 

ขอ้ 6   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารทุน 
ท่ีเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 7   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งไม่ก าหนดค่าตอบแทนแก่บริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้ 9  
ในลกัษณะท่ีเป็นการจูงใจหรือสนบัสนุนใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจ าหน่ายตราสารทุนของตน 
โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมในการลงทุนของผูล้งทุน 

ขอ้ 8   ในขั้นตอนการส ารวจความตอ้งการซ้ือหุน้ (book building) ของการเสนอขาย
หุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งด าเนินการ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่ขั้นตอนดงักล่าวจะไม่มีการน าความตอ้งการซ้ือหุน้และราคาท่ีจะเสนอซ้ือหุน้ของ 
บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์มาพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุน้ของบริษทั 

หมวด 2 
การจดัจ าหน่ายตราสารทุน 
____________________ 

ขอ้ 93   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน แนะน า หรือเสนอขายตราสารทุน
ด าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ เวน้แต่เป็นการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น และบริษทัท่ีออกตราสารทุนดงักล่าวมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภท
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์ยู่แลว้  ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ว้ย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย์ 

ขอ้ 10   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงเพื่อใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการ
เก่ียวกบัการจ าหน่ายตราสารทุนในลกัษณะท่ีท าใหบ้ริษทัท่ีออกตราสารทุนยงัคงปฏิบติัเป็นไปตาม
ประกาศฉบบัน้ี  

ขอ้ 11   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งไม่จ าหน่ายหรือยนิยอมใหมี้การจ าหน่ายตราสารทุน
ของตนพร้อมกบัหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบุคคลอ่ืน  เวน้แต่จะไดร้ะบุความประสงคห์รือความยนิยอมดงักล่าว
ไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 

 

 

 

 

 
3 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 41/2559  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 
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หมวด 3 
การจองซ้ือตราสารทุน 

____________________ 

ขอ้ 12   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งก าหนดวิธีการจองซ้ือดว้ยวิธีการยืน่ใบจองซ้ือ 
ไม่วา่ในรูปแบบเอกสารหรือผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นวิธีการจองซ้ือขั้นต ่าในการจองซ้ือตราสารทุน  

ขอ้ 13  บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งจดัใหมี้ใบจองซ้ือในรูปเอกสารเตรียมพร้อมไว้
อยา่งเพียงพอเพื่อจดัส่งหรือแจกจ่ายใหผู้ล้งทุนตามท่ีร้องขอได้ 

ขอ้ 14   ใบจองซ้ือตราสารทุนตอ้งมีรายการของขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือ ท่ีอยู ่เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร (ถา้มี) ของผูจ้องซ้ือ และจ านวนท่ีจองซ้ือ  
(2)1  ขอ้ความท่ีใหผู้จ้องซ้ือแสดงวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บหนงัสือช้ีชวน หรือขอ้มูลท่ีมีสาระ

ตรงตามขอ้มูลสรุป (executive summary) (ถา้มี) และระบุรูปแบบของหนงัสือช้ีชวนท่ีไดรั้บ หรือ
ขอ้ความท่ีผูจ้องซ้ือไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือช้ีชวน  

(3)1  ขอ้ความเตือนให้ผูจ้องซ้ือทราบวา่การลงทุนในตราสารทุนมีความเส่ียง และ 
ก่อนตดัสินใจจองซ้ือตราสารทุน ผูจ้องซ้ือควรอ่านหนงัสือช้ีชวน หรือขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตามขอ้มูลสรุป 
(executive summary) (ถา้มี) อยา่งรอบคอบดว้ย 

ขอ้ 15   การจองซ้ือตราสารทุนดว้ยวิธีการอ่ืนใดนอกเหนือจากการยืน่ใบจองซ้ือ  
บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีก่อนรับการจองซ้ือ 

(1)  จดัให้ผูจ้องซ้ือใหข้อ้มูลซ่ึงมีรายละเอียดตามขอ้ 14(1) 
(2)  มีค าเตือนในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดตามขอ้ 14(3) 
(3)  มีวิธีการท่ีท าใหม้ัน่ใจวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บขอ้มูลตามขอ้ 16 แลว้ 

  ขอ้ 16  บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งจดัใหมี้ช่องทางในการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
ไม่วา่ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสม  เวน้แต่ผูล้งทุนแสดงเจตนา
โดยสมคัรใจท่ีจะไม่รับหนงัสือช้ีชวน  

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2558  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2558  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 



6 

ในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหุ้นท่ีออกใหม่ หากผูล้งทุนไม่ประสงคจ์ะรับหนงัสือช้ีชวน 
บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งแจกจ่ายหรือจดัส่งไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตาม
ขอ้มูลสรุป (executive summary) ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูล ก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือหุ้น 
 1ความในวรรคสองมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ของ 
บริษทัต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี เฉพาะ
ในกรณีท่ีบริษทัต่างประเทศดงักล่าวมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

ขอ้ 174   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งไม่น าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือตราสารทุนในส่วน 
ท่ีเกินกวา่จ านวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขายตราสารทุนทั้งหมดไปใชใ้นกิจการใด ๆ และตอ้ง
ส่งคืนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐาน
การปฏิบติังานของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 

ขอ้ 184   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งระบุในหนงัสือช้ีชวนในการใหสิ้ทธิแก่ผูล้งทุน 
ท่ีจะยกเลิกการจองซ้ือตราสารทุนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดเม่ือมีเหตุท่ีท าใหบ้ริษทั 
ท่ีออกตราสารทุนตอ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายตราสารทุนหรือไม่สามารถส่งมอบตราสารทุนท่ี
เสนอขายได้ โดยบริษทัท่ีออกตราสารทุนจะคืนเงินค่าจองซ้ือตราสารทุนให้แก่ผูล้งทุนท่ียกเลิก 
การจองซ้ือตราสารทุนตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทั
หลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด 

ขอ้ 19   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งระบุในหนงัสือช้ีชวนวา่ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ
ส่งคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือตราสารทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 17 หรือขอ้ 18 ได ้แลว้แต่กรณี  
ผูจ้องซ้ือมีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดจุดหา้ต่อปีนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงิน
ค่าจองซ้ือตราสารทุน  

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 15/2558  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 11/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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หมวด 4 
การจดัสรรตราสารทุน 

____________________ 

ขอ้ 20   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งแบ่งแยกตราสารทุนท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ 
ไวอ้ยา่งชดัเจน และเปิดเผยขอ้มูลการจดัสรรตราสารทุนดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสือช้ีชวน รวมทั้งบริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวดน้ี 

ขอ้ 21   บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งไม่จดัสรรหุน้ให้แก่บริษทัยอ่ย 

ขอ้ 225   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกตราสารทุนประสงคจ์ะจดัสรรตราสารทุนใหแ้ก่บุคคล2 
ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณ บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (1)  แบ่งแยกตราสารทุนท่ีจะจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณ 
ออกจากตราสารทุนท่ีจะจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
          (ก)  ประเภทบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ รวมถึงจ านวนท่ีจะจดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าว 
          (ข)  กลุ่มบุคคลท่ีจะไดรั้บจดัสรรเน่ืองจากเป็นผูมี้อุปการคุณ ลกัษณะความสัมพนัธ์  
ท่ีเป็นการสร้างประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองหรือชดัเจนใหก้บับริษทัท่ีออกตราสารทุนโดยกลุ่มบุคคลดงักล่าว  
และจ านวนท่ีบุคคลดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรให ้  
   (2)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทั 
ท่ีออกหุน้จะจดัสรรหุน้ให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และผูมี้อุปการคุณรวมกนัไดไ้ม่เกินจ านวนหุน้ ตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 22/1  
   (3)  ในกรณีท่ีจะจดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกใหแ้ก่ 
ผูมี้อุปการคุณ บริษทัท่ีออกตราสารทุนตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ 24 ดว้ย   
   (4)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน บริษทัท่ีออก 
ตราสารทุนตอ้งระบุขอ้มูลในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย 
ตราสารทุน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลดงัน้ี   
          (ก)  รายช่ือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรตราสารทุน 
          (ข)  จ านวนตราสารทุนท่ีจะจดัสรรใหบุ้คคลท่ีมีความสัมพนัธ์แต่ละราย 
          (ค)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจดัสรรใหก้บับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 22/15   ในการค านวณหุน้ท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และผูมี้อุปการคุณ3 
ใหใ้ชวิ้ธีการค านวณดงัน้ี 
  RP + Sup + Em         25% ของ ( A – B ) โดย 
           Sup                   15% ของ ( A – B )   
  RP    =   จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ 
  Sup   =   จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณ 
  Em    =   จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการหรือพนกังานท่ีบริษทัท่ีออกหุ้นเสนอขายหุน้ให้ 
   ในช่วงเวลาเดียวกบัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  
   แต่ไม่รวมถึงกรรมการหรือพนกังานท่ีจองซ้ือหุ้นกบับริษทัหลกัทรัพยใ์นฐานะ 
   ท่ีเป็นลูกคา้ทัว่ไป   
  A      =     จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 
  B      =     จ านวนหุ้นท่ีไดแ้บ่งไวเ้พื่อจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตามสัดส่วน 
   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหุน้ (ถา้มี) 
   ทั้งน้ี สัดส่วนหุ้นทั้งหมดท่ีจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่เกินกว่า 
   สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหุ้นในบริษทัที่ออกหุ้น 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปการคุณตามวรรคหน่ึง  
ไม่ใหน้บัรวมหุ้นท่ีไดจ้ดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงัน้ี 
  (1)  หุน้ท่ีไดจ้ดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลนั้นท่ีถือหุน้อยูใ่นบริษทัจดทะเบียน ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีออกหุน้  ทั้งน้ี สัดส่วนหุ้นทั้งหมดท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
ตอ้งไม่เกินกวา่สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหุน้ในบริษทัท่ีออกหุน้ 
  (2)  หุน้ท่ีไดจ้ดัสรรใหบุ้คคลดงักล่าวในฐานะท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทัท่ีออกหุน้  
ในกรณีบริษทัท่ีออกหุ้นเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ไม่จ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีหรือหน่วยลงทุน   

ขอ้ 22/25  ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก หากมีผูถื้อหุน้ 
ของบริษทัน าหุน้มาเสนอขายในคราวเดียวกนั โดยจะมีการจดัสรรหุน้ใหผู้มี้อุปการคุณดว้ย ใหน้บัรวม 
การจดัสรรหุ้นในกรณีดงักล่าวในการค านวณตามขอ้ 22(2) ดว้ย 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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  บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งดูแลให้ผูถื้อหุน้ตามวรรคหน่ึงด าเนินการในลกัษณะท่ีท าให้ 
บริษทัท่ีออกหุน้ยงัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นท่ีก าหนดในหมวดน้ี 

ขอ้ 23   ในกรณีท่ีบริษทัท่ีออกตราสารทุนไม่ไดมี้การแบ่งแยกและเปิดเผยขอ้มูล 
การจดัสรรตราสารทุนใหก้บับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ตามท่ีก าหนดในขอ้ 22(1) บริษทัท่ีออกตราสารทุน 
จะจดัสรรตราสารทุนใหบุ้คคลดงักล่าวไดต่้อเม่ือมีตราสารทุนคงเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ 
ตราสารทุนรายอ่ืนทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

ขอ้ 245  บริษทัท่ีออกหุ้นจะจดัสรรหุ้นใหก้บัผูมี้อุปการคุณในการเสนอขายหุน้ต่อ4

ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกไดต้่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ตอ้งอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารสูงสุด
ของบริษทั 

(2)  บญัชีรายช่ือตาม (1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัในการก าหนดลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเป็นการสร้างประโยชน์อยา่งชดัเจนใหก้บับริษทั   
ทั้งน้ี หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการอนุมติัดงักล่าวตอ้งสะทอ้นถึงลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นผูมี้อุปการคุณ 
ของบริษทัอย่างแทจ้ริง และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจูงใจใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนัหรือเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งไม่ถูกตอ้ง   
  บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งมีกระบวนการในการดูแลติดตามใหก้ารจดัสรรหุ้นใหก้บั 
ผูมี้อุปการคุณ เป็นไปตามวรรคหน่ึงดว้ย   

ขอ้ 25   ในการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าหุน้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดมี้การแบ่งแยก
หุน้บางส่วนไวเ้พื่อจดัสรรให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุน้ บริษทัท่ีออกหุน้ตอ้งจดัท ารายช่ือ 
ผูมี้อุปการคุณท่ีไดรั้บการจดัสรรท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึงลา้นบาทขึ้นไปโดยใชแ้บบ 35-IPO-1M ท่ีจดัไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังานและเสนอรายงานตามแบบดงักล่าวต่อคณะกรรมการของบริษทัท่ีออกหุน้ 
ในการประชุมท่ีจะมีขึ้นในคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีบริษทัไดร้ายงานผลการขายหุน้ดงักล่าวต่อส านกังาน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงาน 
ผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน 

 

 

 
5 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 42/2560  เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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หมวด 5 
อ่ืน ๆ 

____________________ 

ขอ้ 26   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 29/2551  เร่ือง การจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ลงวนัท่ี  
15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  ใหก้ารอา้งอิงประกาศดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของบริษทัท่ีออกตราสารทุนหมายถึงการอา้งอิง 
ประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557                                                 
 
 
 
                          (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
                          เลขาธิการ 
                          ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                          ประธานกรรมการ 
                          คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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