
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 7/2558 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ 

หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบตามประกาศน้ี 
  (1)  “ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์” (crowdfunding portal) 
หมายความวา่   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ความเห็นชอบตามประกาศน้ี 
  (2)  “ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความวา่   เวบ็ไซตห์รือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดในลกัษณะท านองเดียวกนั เพื่อรองรับการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบโปรแกรมส าหรับใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ (application) เป็นตน้ 
  (3)  “หลกัทรัพย”์  หมายความวา่   หุน้ 
  (4)  ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (5)  ค  าวา่ “กิจการเงินร่วมลงทุน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบักิจการเงินร่วมลงทุน
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้
  (6)  ค าวา่ “นิติบุคคลร่วมลงทุน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข
และวธีิการจดัการเงินร่วมลงทุน 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5856p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6292p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/744p.doc
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  (7)  “ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
โดยค านึงถึงความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการลงทุนและฐานะการเงินของผูล้งทุนดงักล่าวประกอบกนั 
  (8)  “ผูล้งทุนรายบุคคล”  หมายความวา่   ผูล้งทุนอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทผูล้งทุน
สถาบนักิจการเงินร่วมลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน และผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_________________________ 

  ขอ้ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี ใหมี้ความชดัเจน
เพียงพอท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถปฏิบติัตามประกาศน้ีไดใ้นแนวทาง
เดียวกนั  ทั้งน้ี การก าหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว อาจก าหนดตามประเภทหลกัทรัพยห์รือผูล้งทุนก็ได ้
  (2)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
  (3)  เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์กระท าการ
ท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของประกาศน้ี ส านกังานอาจก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ขอความเห็นชอบการด าเนินการใดตามประกาศน้ีก่อนการ
ด าเนินการนั้นก็ได ้
  (4)  เพื่อใหส้ านกังานสามารถติดตามการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ใหส้ านกังาน
ก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมได ้โดยตอ้งไม่เป็นภาระต่อผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์จนเกินสมควร  ทั้งน้ี ระยะเวลาท่ีส านกังานจะก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบ ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อผูใ้หบ้ริการระบบหรือ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สมาชิก หรือตลาดทุน อยา่งมีนยัส าคญั ส านกังานอาจก าหนดใหด้ าเนินการ
ภายในวนัท าการท่ีเกิดกรณีดงักล่าวได ้

(ข)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหก้ าหนดระยะเวลาอยา่งสมเหตุสมผล 
ตามสภาพการณ์ เร่ือง และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6747p.doc
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หมวด 2 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์

_________________________ 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
  การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัต่อบุคคลในวงจ ากดัหรือ 
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แลว้ มิใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศน้ี 

  ขอ้ 5   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี 
ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  (1)  จดัตั้งตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจท่ีชดัเจน และประสงคจ์ะด าเนินธุรกิจ
หรือโครงการดงักล่าวโดยใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ี 

ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ 
ในบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั (holding company) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้ และไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของ
ตนเองนั้น บริษทัท่ีถูกถือหุน้ดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 5 ดว้ย 
  (3)  ไม่เคยเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัหรือต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป และ 
ไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 6   การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ในแต่ละคร้ัง ตอ้งกระท าผา่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว  เวน้แต่
ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
 
 
 

                                                        
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะการเสนอขายและการอนุญาตใหเ้สนอขายหลกัทรัพย ์

_________________________ 

  ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัจ ากดัสามารถเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกรณีท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนรายบุคคล ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินยีสิ่บลา้นบาท 
ในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่มีการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก โดยให้เสนอขายไดไ้ม่เกินมูลค่า 
ส่ีสิบลา้นบาทนบัแต่วนัท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรก และใหเ้สนอขายต่อผูล้งทุนรายบุคคล 
แต่ละรายไดไ้ม่เกินหา้หม่ืนบาทต่อการเสนอขายหลกัทรัพยข์องแต่ละบริษทั 

การเสนอขายหลกัทรัพยม์ากกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว ้จะกระท าไดก้็ต่อเม่ือมูลค่า
การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังดงักล่าวไม่ท าใหย้อดรวมในการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นรอบระยะเวลา
สิบสองเดือนนบัแต่มีการเสนอขายหลกัทรัพยค์ร้ังแรกนั้นมีมูลค่าเกินยีสิ่บลา้นบาท โดยบริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยจ์ะเสนอขายหลกัทรัพยเ์กินจ านวนท่ีก าหนดไวไ้ดไ้ม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่า 
การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นคร้ังนั้น  ทั้งน้ี มูลค่าการเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดตอ้งไม่เกินส่ีสิบลา้นบาท
การค านวณมูลค่ารวมของหลกัทรัพยด์งักล่าว ใหถื้อเอาราคาเสนอขายหลกัทรัพยน์ั้นเป็นเกณฑ์ 
  (2)  การเสนอขายหลกัทรัพยต่์อผูล้งทุนสถาบนั กิจการเงินร่วมลงทุน  
นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทั้งจ  านวน 
  ใหบ้ริษทัจ ากดัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์ยกวงเงินการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแต่ละส่วน
ออกจากกนัใหช้ดัเจน 
  ขอ้ 8   ใหบ้ริษทัจ ากดัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 7 รายงานผลการขายหลกัทรัพย์
ในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายโดยใหแ้สดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วนัท่ีเสนอขาย คร้ังท่ีเสนอขาย 
  (2)  ประเภท ลกัษณะ และช่ือเฉพาะของหลกัทรัพย ์
  (3)  จ  านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายทั้งหมด และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขายไดท้ั้งหมด 
  (4)  ราคาของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
  (5)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์และเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดท้  าการเสนอขาย 
                                                        
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559) 
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  (6)  ช่ือและท่ีอยูข่องผูซ้ื้อ และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อแต่ละรายไดรั้บ 
  (7)  ช่ือ สถานท่ีติดต่อ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูร้ายงานผลการขาย 

  ขอ้ 9   การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัผา่นผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 7 ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 

ส่วนท่ี 2 
การแต่งตั้งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

_________________________ 

  ขอ้ 10   ใหบ้ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยอาจ
มอบหมายผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคลท่ีส านกังานเห็นชอบก็ได ้ 

ส่วนท่ี 3 
การปิดการเสนอขายก่อนก าหนด 
_________________________ 

  ขอ้ 11   บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจปิดการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนครบก าหนด
ระยะเวลาการเสนอขายได ้เม่ือปรากฏวา่มีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยค์รบถว้นตามจ านวนท่ีเสนอขายแลว้ 
และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
  (1)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยแ์จง้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ขอ้มูลไวล่้วงหนา้ก่อนเปิดการเสนอขายแลว้วา่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจปิดการเสนอขาย
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาได ้หากปรากฏวา่มีผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยค์รบตามจ านวนท่ีเสนอขายแลว้ และ 
  (2)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหา้วนัก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะปิดการเสนอขายก่อนก าหนด 

หมวด 3 
การขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบ  

หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
_________________________ 

  ขอ้ 12   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
ยืน่ขอความเห็นชอบจากส านกังานตามแบบ 35-FP พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอ
ดงักล่าวและตามแนวทางท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/secondarymarket/Pages/SecuritiesRegistrar.aspx
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6492a0.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6494p.doc
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การขอความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

  ขอ้ 13   ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ียืน่ขอ
ความเห็นชอบตามขอ้ 12 จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
  (2)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ลา้นบาท 
  (3)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือมี
พฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงให้เห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ 
มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 
  (4)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นหรือจะเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจ 
ในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
  (5)  มีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจการใหบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 23 
  (6)  ในกรณีท่ีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจอ่ืนอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี
ยืน่ค  าขอรับความเห็นชอบ ธุรกิจอ่ืนของผูข้อรับความเห็นชอบตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ 
หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีลกัษณะ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
เวน้แต่จะแสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าว
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้ 14   ยกเลิกทั้งขอ้ 14 

  ขอ้ 15   ส านกังานจะพิจารณาค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับความเห็นชอบ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และในกรณีท่ีส านกังาน

                                                        
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6727p.doc
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ไม่ใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะแจง้เหตุผลไปพร้อมกนัดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีส านกังานใหค้วาม
เห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รายใด ส านกังานจะแสดงช่ือผูใ้หบ้ริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นั้นไวใ้นลกัษณะท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้
  ในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบเน่ืองจากผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ มีลกัษณะไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือ
เง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
รายนั้นในคร้ังต่อไปไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังาน
แจง้การไม่ใหค้วามเห็นชอบ 
  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคสองแลว้ หากผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ประสงคจ์ะยืน่ค าขอความเห็นชอบใหม่ ส านกังานจะไม่น าเหตุท่ีท าใหส้ านกังานไม่ให้ความเห็นชอบ
ในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบอีก 

  ขอ้ 16   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 15 ส านกังานจะค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบุคคลตามขอ้ 13(4)  
เป็นรายกรณี  ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีส านกังานน ามาใชป้ระกอบการพิจารณาจะรวมถึง 
  (1)  ขอบเขตของผลกระทบจากพฤติกรรม เช่น กระทบต่อตลาดเงินหรือตลาดทุน 
กระทบต่อประชาชนโดยรวม หรือกระทบต่อบุคคลเฉพาะราย เป็นตน้ 
  (2)  นยัส าคญัของพฤติกรรม เช่น จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ปริมาณธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 
  (3)  ผูรั้บประโยชน์จากผลของพฤติกรรม 
  (4)  ความเก่ียวขอ้งของบุคคลต่อพฤติกรรม เช่น เป็นตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุน 
เป็นตน้ 
  (5)  ความซบัซอ้นของลกัษณะการกระท าหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการกระท า เช่น การใช้
ช่ือบุคคลอ่ืน หรือการตั้งบริษทัอ าพราง เป็นตน้ 
  (6)  ประวติัพฤติกรรมในอดีต เช่น เป็นพฤติกรรมคร้ังแรก หรือเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดซ ้ า
หรือต่อเน่ือง เป็นตน้ 
  (7)  ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่อ 
อยา่งร้ายแรง เป็นตน้ 
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  (8)  ขอ้เทจ็จริงอ่ืน เช่น การใหข้อ้เท็จจริงหรือพยานหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการพิจารณาหรือด าเนินการ การปิดบงัอ าพรางหรือท าลายพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
การใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ เป็นตน้ 

  ขอ้ 17   การใหค้วามเห็นชอบผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ มีก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การใหค้วามเห็นชอบ 
  ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตาม 
วรรคหน่ึงไดย้ื่นค าขอความเห็นชอบเพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อส านกังานล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 
การใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชน และในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะแจง้เหตุผลไป 
พร้อมกนัดว้ย 

หมวด 4 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจของผูใ้หบ้ริการ 

ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะผูมี้วชิาชีพ 
_________________________ 

ส่วนท่ี 1 
มาตรฐานทัว่ไปในการปฏิบติังาน 
_________________________ 

  ขอ้ 18   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกอบธุรกิจและใหบ้ริการแก่สมาชิกดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และใชค้วามรู้
ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยรักษาภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริการระบบหรือ 
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งรักษาความน่าเช่ือถือของตลาดทุนเป็นส าคญั ตลอดจนด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความสมเหตุสมผลซ่ึงเหมาะสมกบัเวลา ลกัษณะหรือสภาพของธุรกิจ และการให้บริการ 
  (3)  ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ และปฏิบติัต่อสมาชิกอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั
โดยค านึงถึงประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขของสมาชิก 
  (4)  ไม่กระท าการใดท่ีจะเป็นผลใหส้มาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้จ ากดัหรือ
หนา้ท่ีตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ตามท่ีสมาชิกแจง้วา่มีขอ้จ ากดัหรือมีหนา้ท่ีตามกฎหมายนั้น 
  (5)  ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือท่ีจะท าให้ 
การท าธุรกิจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า   
เวน้แต่เป็นการกระท าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีส านกังานประกาศก าหนด หรือเป็นหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งกระท าตามกฎหมาย 
  (6)  ไม่รับหรือให้ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าในรูปเงิน ส่ิงของ  
หรือบริการยิ่งกวา่ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ปกติท่ีพึงไดรั้บหรือให้เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ  
แต่ไม่รวมถึงการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีตนรับใหบ้ริการ 
  (7)  ดูแลไม่ใหมี้การน าทรัพยากรของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือถูกน าไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 

  ขอ้ 19   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งไม่ท าขอ้ตกลงกบัสมาชิก
ในลกัษณะเป็นการตดัหรือจ ากดัความรับผดิของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เม่ือมี
ความเสียหายเกิดข้ึนกบัสมาชิก อนัเน่ืองจากการท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
การเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของประกาศน้ี 

  ขอ้ 20   หา้มมิใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ประกอบธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากการใหบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  เวน้แต่ผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ขออนุญาตต่อส านกังานก่อนการเร่ิมประกอบกิจการอ่ืนใดดงักล่าว  
ทั้งน้ี กิจการนั้นตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็น 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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ผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัการเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูใ้ห้บริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งแสดงไดว้า่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2 
โครงสร้างการบริหารจดัการ ระบบงาน และบุคลากร 

_________________________ 

  ขอ้ 21   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจดัใหมี้โครงสร้างการ
บริหารจดัการ ระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอใหส้ามารถประกอบธุรกิจได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความรับผดิชอบ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงลกัษณะ ขนาด 
ปริมาณ ความซบัซอ้น และความหลากหลาย ของธุรกิจและบริการ ตลอดจนระดบัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจและบริการดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 22   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพยต์กลงและรับทราบวา่ขอบเขตการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเพียงผูจ้ดัใหมี้ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะใชร้ะบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวเพื่อการเสนอขายหลกัทรัพยข์องตนเอง  ทั้งน้ี การให้บริการของ 
ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการคดัเลือกบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงค ์
จะใชร้ะบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ นั้น ไม่ถือวา่เป็นนายหนา้หรือ
ตวัแทนของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 23   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งควบคุมดูแลใหมี้ระบบงาน
ดงัต่อไปน้ีตลอดระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
  (1)  ระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จากผูล้งทุนท่ีมิใช่สมาชิก 
  (2)  ระบบตรวจสอบตวัตนและคุณสมบติัของสมาชิก 
  (3)  ระบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิก 
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  (4)  ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นโดยการจดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญาเพื่อการเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา (escrow agent) 

(ข)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสามารถเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นไดเ้พื่อเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิก 

(ค)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงมีฐานะ
การเงินท่ีมัน่คงท าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิก โดยการด าเนินการดงักล่าวอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 

(ง)  ระบบการดูแลทรัพยสิ์นท่ีน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการจดัการเงินจองซ้ือ 
หลกัทรัพยข์องสมาชิกใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการให้บริการของ 
ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดงักล่าวจะตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั (confidentiality) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
(integrity) และความพร้อมใชง้านของระบบสารสนเทศท่ีใชบ้ริการ (availability) 
  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง (ก) (ข) (ค) และ (ง) ใหห้มายความ
รวมถึงการจดัใหมี้ระบบการแยกทรัพยสิ์นของสมาชิกออกจากทรัพยสิ์นของผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นดว้ย 

(5)  ระบบการเปิดเผยขอ้มูลผา่นระบบหรือเครือข่ายท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ 
  (6)  ระบบส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือ
ระหวา่งสมาชิกกบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอ้งดูแลระบบดงักล่าวมิใหส้มาชิกใชเ้พื่อการเสนอขายหลกัทรัพยข์องตนเอง 
  (7)  ระบบส ารองการจดัเก็บขอ้มูลบนระบบหรือเครือข่ายท่ีเช่ือถือได ้โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มูล
ภายหลงัการเสนอขายไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปี 
  (8)  ระบบงานรับส่งขอ้มูลอตัโนมติัทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (9)  ระบบงานท่ีสามารถรองรับการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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  (10)  ระบบงานในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ (compliance) ตามแนวทางท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  (11)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนของสมาชิกเพื่อระงบัขอ้พิพาทอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง (4)(ข) ค าวา่ “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่    
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 24   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งก าหนดนโยบายป้องกนั
และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่ือสารใหท้ัว่ถึงใน
องคก์ร รวมทั้งตอ้งด าเนินการและควบคุมดูแลใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ  านาจในการจดัการ 
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจการเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวดว้ย 
  การกระท าท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหห้มายความถึงผลประโยชน์ท่ีขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผลประโยชน์ของสมาชิกกบัผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
  (2)  ผลประโยชน์ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัหรือระหวา่งสมาชิกกบัลูกคา้ของผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ใหบ้ริการ
หลายประเภทหรือหลายลกัษณะธุรกิจซ่ึงสมาชิกหรือลูกคา้ในแต่ละประเภทหรือลกัษณะธุรกิจ 
มีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กนั 

ส่วนท่ี 3 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

_________________________ 

  ขอ้ 25   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบติัตามความในส่วนน้ี
ต่อผูล้งทุนท่ีแสดงความสนใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559) 
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  ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา 
ตอ้งด าเนินการใหก้ารโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวธีิ 
การน าเสนอ เพื่อท าใหส้มาชิกไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือต่อการตดัสินใจลงทุน โดยการโฆษณาตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผดิ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ไม่เร่งรัดใหส้มาชิกตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์หรือตดัสินใจลงทุน 
  (3)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน  เวน้แต่ 
ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (4)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนอยา่งเหมาะสม และมีการแจง้วธีิการ
ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือการลงทุน 
  (5)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั  โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 

  ขอ้ 26   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน 
หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบั
รูปแบบการน าเสนอ และตอ้งใหค้วามส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดง
ขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 

  ขอ้ 27   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อาจจดัใหมี้การส่งเสริม 
การขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดสมาชิกโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหส้มาชิก
ตดัสินใจใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือตดัสินใจลงทุน โดยไม่
ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสมาชิกจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ เหมาะสม และเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
การส่งเสริมการขาย 



14 
 

ส่วนท่ี 4 
การรับ การติดต่อและการใหบ้ริการแก่สมาชิก 

_________________________ 

  ขอ้ 28   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจดัใหส้มาชิกท าขอ้ตกลง
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การตกลงและยอมรับวา่การท่ีสมาชิกใช้ประโยชน์จากระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวนั้นก็เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุน และการใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการแก่สมาชิกนั้น ไม่ถือเป็น
นายหนา้หรือตวัแทนของสมาชิก 
  (2)  ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มีความผกูพนัในการใหบ้ริการแก่
สมาชิกตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ขอ้ 29   ในการติดต่อหรือให้บริการแก่สมาชิกรายใหม่ ผูใ้หบ้ริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ีใหส้มาชิกทราบ เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ และพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ
ดงักล่าว 
  (1)  ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2)  ลกัษณะ ขอบเขต และเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีเสนอต่อสมาชิก 
  (3)  ช่องทางการใหบ้ริการ และการติดต่อส่ือสาร 
  (4)  สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และเง่ือนไข ท่ีสมาชิกมีหรือตอ้งปฏิบติั 
เม่ือใชบ้ริการ 
  (5)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี) 
  (6)  วธีิปฏิบติัระหวา่งผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์กบัสมาชิก  
ไม่วา่จะเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และวธีิปฏิบติัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดข้ึน 
  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตามวรรคหน่ึงนั้น ผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงใหส้มาชิกทราบก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ย 
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  ขอ้ 30   การติดต่อหรือใหบ้ริการแก่สมาชิก การแจง้เตือนเร่ืองต่าง ๆ หรือการให้
สมาชิกลงนามรับทราบหรือยอมรับการใหบ้ริการหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ริการ  
ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะ 
ท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลได ้ ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

  ขอ้ 31   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีช่องทางในการติดต่อส่ือสาร
กบัสมาชิกท่ีมีระบบการควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสม รวมทั้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสม โดยขอ้มูลท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารตอ้งชดัเจน น่าเช่ือถือ และไม่ท าใหส้มาชิกส าคญัผดิ 

ส่วนท่ี 5 
การรวบรวมและประเมินขอ้มูลของสมาชิก 

_________________________ 

  ขอ้ 32   ก่อนเร่ิมใหบ้ริการแก่สมาชิก ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ตอ้งรวบรวมและประเมินขอ้มูลของสมาชิกเพื่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าความรู้จกัสมาชิก 
  (2)  จดัประเภทสมาชิก 
  (3)  พิจารณาความสามารถของสมาชิกในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 

  ขอ้ 33   ในการท าความรู้จกักบัสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์พิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 32 เพื่อระบุตวัตนท่ีแทจ้ริงของสมาชิกหรือผูรั้บประโยชน์ 
ท่ีแทจ้ริง 
  ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอ่ืนใด ท่ีอาจท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตนท่ีแทจ้ริง 
ของสมาชิกหรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงได ้ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธ
การใหบ้ริการ 

  ขอ้ 34   ในการจดัประเภทสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้ 32 เพื่อใหส้ามารถน าเสนอบริการท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทสมาชิก รวมทั้ง
การใหข้อ้มูลและการแจง้เตือนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสมาชิกแต่ละประเภท 
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  ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีอาจท าให้ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ไม่สามารถจดัประเภทสมาชิกได ้ ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จดัใหเ้ป็นสมาชิก
ประเภทผูล้งทุนรายบุคคล 
  เม่ือไดท้  าการจดัประเภทสมาชิกแลว้ ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์แจง้ใหส้มาชิกทราบถึงผลการจดัประเภทของสมาชิก และตอ้งแจง้ใหท้ราบถึงสิทธิ 
ขอ้จ ากดัสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภทดว้ย 

  ขอ้ 35   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจดัใหมี้การทบทวนและ
ปรับปรุงขอ้มูลท่ีไดรั้บตามขอ้ 32 ใหเ้ป็นปัจจุบนัในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริง
วา่ขอ้มูลท่ีมีอยูน่ั้นไม่ถูกตอ้งหรือมีความคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง และตอ้งมีระบบการจดัเก็บ
ขอ้มูลดงักล่าวท่ีท าให้ผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใช้
ประกอบการใหบ้ริการกบัสมาชิกไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 6 
ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่สมาชิก 

_________________________ 

  ขอ้ 36   ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 
ตามควรในการพิจารณาและด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สอบทานความมีตวัตน (identity) บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  
จะตอ้งไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีตลอดระยะเวลาสองปีก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (ก)  เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 
 (ข)  ไม่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่น
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไวใ้นระบบดงักล่าว 
 (ค)  ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
อยา่งต่อเน่ืองไปภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์
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  (2)  ใหค้  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ผา่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศน้ี 
  (3)  สอบทานลกัษณะการเสนอขายหลกัทรัพยซ่ึ์งตอ้งเป็นไปตามหมวด 2 และ 
ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตรวจพบหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่การเสนอขาย
หลกัทรัพยจ์ะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามประกาศหรือกฎหมาย ให้ผูใ้ห้บริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธการใหบ้ริการพร้อมทั้งแจง้ใหส้ านกังานทราบโดยไม่ชกัชา้ 
  (4)  จดัท าขอ้ตกลงกบับริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ก าหนด 
ใหบ้ริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์หนา้ท่ีหรือด าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งก่อนและต่อเน่ืองไปภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะกระท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ลกัษณะใดก็ได ้แต่จะตอ้งชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและไม่ท าใหส้ าคญัผิด  ทั้งน้ี การเปิดเผย
ขอ้มูลต่อเน่ืองไปภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพยอ์าจมีการตกลงกนัให้ส้ินสุดหน้าท่ีนั้น 
ไดต้ามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
 (ข)  ใหสิ้ทธิแก่สมาชิกท่ีจองซ้ือในการยกเลิกการจองซ้ือไดต้ลอดระยะเวลา 
(cooling-off period)  เวน้แต่ระยะเวลาการเสนอขายเหลือนอ้ยกวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมง 
 (ค)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลของบริษทัท่ี 
เสนอขายหลกัทรัพยห์รือการเสนอขายหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชกัชา้นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อท่ีผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหส้มาชิกทราบโดยไม่ชกัชา้ 
 (ง)  ในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงตาม (ค) ปรากฏในช่วงท่ีระยะเวลาการเสนอขาย 
เหลือนอ้ยกวา่ส่ีสิบแปดชัว่โมง บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งใหสิ้ทธิแก่สมาชิกในการยกเลิก 
การจองซ้ือหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบ 
 (จ)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
หลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ติดตามดูแลใหบ้ริษทัท่ี 
เสนอขายหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึง (4) ดว้ย 

 
 



18 
 

  (5)  สอบทานมูลค่าการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกแต่ละรายสามารถลงทุนได ้
(investment limit) โดยหากสมาชิกเป็นผูล้งทุนรายบุคคลตอ้งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินกวา่หา้แสนบาท
ภายในรอบระยะเวลาสิบสองเดือนใด ๆ 

ใหส้มาชิกเป็นผูรั้บรองขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกคร้ังก่อนจองซ้ือหลกัทรัพย ์(self-declaration) 

  ขอ้ 37   ในการด าเนินการเพื่อสมาชิก ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์มีหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อใหค้วามรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี 
 (ก)  ขั้นตอนและวธีิการจองซ้ือหลกัทรัพยผ์า่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (ข)  ความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และความเส่ียงท่ีเกิดจากประเภท 
ของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย 
 (ค)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง)  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัมูลค่าการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย 
 (จ)  สิทธิในการยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
 (ฉ)  ค  าเตือนวา่หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีสภาพคล่องนอ้ย เน่ืองจากช่องทาง
ในการเปล่ียนมืออาจมีจ ากดั 
  (2)  แจง้สรุปขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ยใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบทนัที
เม่ือไดรั้บใบจองซ้ือดงักล่าว 
 (ก)  ลกัษณะของหลกัทรัพย ์
 (ข)  มูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย ์จ  านวนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งช าระ  
และค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด (ถา้มี) 
 (ค)  ราคาหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 (ง) ช่ือบริษทัท่ีเสนอหลกัทรัพย ์
 (จ)  สิทธิในการยกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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  (3)  แจง้ยนืยนัใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบเม่ือการเสนอขายไดค้รบตามมูลค่า
ท่ีก าหนดไวโ้ดยตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  วนัท่ียนืยนัการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
(ข)  ลกัษณะ ราคา และจ านวนหลกัทรัพยท่ี์สมาชิกท าการจองซ้ือ รวมทั้งจ  านวน

หลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีเสนอขาย 
  (4)  แจง้ใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบโดยไม่ชกัชา้เม่ือมีกรณีตามขอ้ 36(4)(ค) 
เพื่อใหส้มาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยส์ามารถใชสิ้ทธิไดต้ามขอ้ 36(4)(ข)หรือ (ง) 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าโดยใชว้ธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือวธีิการอ่ืนดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 38   ก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นแต่ละคร้ัง ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งจดัใหส้มาชิกท าแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิก ซ่ึงตอ้ง
ปรากฏวา่สมาชิกสามารถท าแบบทดสอบดงักล่าวไดถู้กหมดทุกขอ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการใหบ้ริการ
แก่สมาชิกดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สมาชิกเป็นผูล้งทุนสถาบนั กิจการเงินร่วมลงทุน หรือนิติบุคคลร่วมลงทุน 
  (2)  สมาชิกเป็นผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงแสดงเจตนาท่ีจะไม่ท าแบบทดสอบ
ดงักล่าว 
  (3)  สมาชิกท่ีเป็นผูล้งทุนรายบุคคลซ่ึงเคยผา่นการทดสอบก่อนการจองซ้ือในคร้ังนั้นแลว้ 
ไม่เกินกวา่สามเดือน  ทั้งน้ี ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตอ้งแสดงค าถามและค าตอบ
ของแบบทดสอบท่ีสมาชิกเคยท าไปแลว้  และตอ้งให้สมาชิกยืนยนัการใชผ้ลการทดสอบนั้น 
ก่อนการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  แบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนของสมาชิกตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  อตัราความเส่ียงท่ีสูงในการไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยต์อ้งเลิกกิจการอนัเป็นผลมาจากการ
ประกอบธุรกิจท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ สมาชิกท่ีเป็นผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนกลบัคืน 
  (3)  หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปล่ียนมือท่ีจ ากดั ดงันั้นจึงมีโอกาส 
ท่ีจะมีสภาพคล่องนอ้ย 

                                                        
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2560  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560) 
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  (4)  การจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนใด ๆ ยอ่มเป็นไปตามขอ้บงัคบัหรือขอ้ก าหนด
สิทธิของบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
  (5)  ผูถื้อหุน้อาจไดรั้บผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม 
(control dilution) เม่ือบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์การออกหุน้เพิ่มทุน 
  (6)  การสอบทานขอ้มูลการเสนอขายและลกัษณะการเสนอขายซ่ึงผูใ้หบ้ริการระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไดด้ าเนินการนั้น อยูบ่นพื้นฐานของการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัท่ีเสนอขาย
หลกัทรัพย ์(self-declaration) 
  (7)  สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยไ์ม่สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในกรณีท่ีบริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพย ์
มีการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั 

  ขอ้ 39   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการเก่ียวกบั 
เงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยด์งัน้ี 
  (1)  จดัใหมี้การเก็บรักษาเงินค่าจองซ้ือตามระบบท่ีก าหนดตามขอ้ 23 วรรคหน่ึง (4) 
  (2)  จดัใหมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยเ์ม่ือ
ปรากฏวา่มีเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยค์รบตามมูลค่าท่ีก าหนดไว ้และพน้ระยะเวลาท่ีให้สิทธิยกเลิกการ
จองซ้ือหลกัทรัพยแ์ลว้ 
  (3)  จดัใหมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยคื์นใหแ้ก่สมาชิกผูจ้องซ้ือหลกัทรัพย์
ภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สมาชิกท่ีจองซ้ือหลกัทรัพยย์กเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
(ข)  บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเสนอขายหลกัทรัพยไ์ดค้รบ 

ตามมูลค่าและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(ค)  เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่บริษทัท่ีเสนอขายหลกัทรัพยมี์พฤติการณ์ 

อนัมีลกัษณะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือไม่ครบถว้นในสาระส าคญั หรือมีการกระท า 
อนัไม่เป็นธรรมท่ีเป็นการเอาเปรียบสมาชิก (fraud protection) 

 
 
 

                                                        
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือ 
เครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559) 
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ส่วนท่ี 7 
หลกัเกณฑแ์ละก าหนดระยะเวลาในการยืน่รายงานของ 

ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
_________________________ 

  ขอ้ 40   ใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จดัท าและยืน่รายงานสรุป
ธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูใ้ห้บริการระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผูใ้ห้บริการตามแบบ และวิธีการท่ีส านกังานจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน 

ส่วนท่ี 8 
มาตรการบงัคบั 

_________________________ 

  ขอ้ 41   ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ 
ด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามขอ้ 13 หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีอยา่งไม่เหมาะสม  
ดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
ส านกังานอาจด าเนินการประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการกบัผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ดงัน้ี 
  (1)  ใหช้ี้แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2)  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑภ์ายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
  (3)  ใหก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
  (4)  พกัหรือเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
  เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อคุม้ครองผูล้งทุน ส านกังานอาจเปิดเผย 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึงต่อบุคคลใด ๆ ตามมาตรา 24/1 

  ขอ้ 42   ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดระยะเวลาการพกัการให้ความเห็นชอบ 
อนัเป็นผลใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถประกอบธุรกิจตามท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบไดอี้กตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบท่ียงัเหลืออยู่หรือในกรณีท่ีส านกังาน 
เพิกถอนการให้ความเห็นชอบตามขอ้ 41 ส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับ
พิจารณาค าขอความเห็นชอบของผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รายนั้นในคร้ังต่อไป 
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ไวด้ว้ยก็ได ้โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินสิบปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานพกัหรือเพิกถอน 
การใหค้วามเห็นชอบ 
  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหรือเม่ือผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรคหน่ึงแลว้ หากผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ประสงคจ์ะยืน่ค  าขอความเห็นชอบใหม่ ส านกังานจะไม่น าเหตุท่ีท าใหส้ านกังานไม่ให้ความเห็นชอบ
ในคร้ังก่อนมาประกอบการพิจารณาค าขอความเห็นชอบอีก 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

     
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


