
 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 49/2560 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ 

หรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ฉบบัท่ี 4) 

__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 6   การเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในแต่ละคร้ัง ตอ้งกระท าผา่นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์เพียงรายเดียว  เวน้แต่ไดรั้บ
การผอ่นผนัจากส านกังาน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตาม 
วรรคหน่ึงไดย้ื่นค าขอความเห็นชอบเพื่อให้สามารถท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อส านกังานล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัส้ินสุดระยะเวลา 
การใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่ 
วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชน และในกรณีท่ีส านกังานไม่ใหค้วามเห็นชอบ ส านกังานจะแจง้เหตุผลไป 
พร้อมกนัดว้ย” 
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  ขอ้ 3   ให้ยกเลิกความในขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 20   หา้มมิใหผู้ใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ประกอบธุรกิจอ่ืน
นอกเหนือจากการใหบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  เวน้แตผู่ใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ขออนุญาตต่อส านกังานก่อนการเร่ิมประกอบกิจการอ่ืนใดดงักล่าว  
ทั้งน้ี กิจการนั้นตอ้งเป็นกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการ
ระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
การเป็นผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์
ตอ้งแสดงไดว้า่สามารถจดัให้มีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในเร่ืองดงักล่าวไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ”  

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์่านระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 1/2559 
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  ระบบการเก็บรักษาหรือดูแลทรัพยสิ์นของสมาชิกท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

         (ก)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นโดยการจดัใหมี้ผูดู้แลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
เพื่อการเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิกตามกฎหมายวา่ดว้ยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 
(escrow agent) 
           (ข)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีสามารถเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นไดเ้พื่อเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิก 
           (ค)  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีจดัใหมี้บุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือซ่ึงมีฐานะ
การเงินท่ีมัน่คงท าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์องสมาชิก โดยการด าเนินการดงักล่าวอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลหลกั  ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

         (ง)  ระบบการดูแลทรัพยสิ์นท่ีน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการจดัการเงินจองซ้ือ 
หลกัทรัพยข์องสมาชิกใหมี้ความมัน่คงปลอดภยัและเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการให้บริการของ 
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ผูใ้หบ้ริการระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบบดงักล่าวจะตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั (confidentiality) ความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
(integrity) และความพร้อมใชง้านของระบบสารสนเทศท่ีใชบ้ริการ (availability) 
  ระบบการเก็บรักษาทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง (ก) (ข) (ค) และ (ง) ใหห้มายความรวมถึง 
การจดัใหมี้ระบบการแยกทรัพยสิ์นของสมาชิกออกจากทรัพยสิ์นของผูเ้ก็บรักษาทรัพยสิ์นดว้ย” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (ฉ) ของ (1) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 37 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์  ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ฉ)  ค  าเตือนว่าหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีสภาพคล่องนอ้ย เน่ืองจากช่องทางในการ
เปล่ียนมืออาจมีจ ากดั” 

ขอ้ 6  ใหย้กเลิกความใน (3) ของวรรคสองในขอ้ 38 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายอาจมีช่องทางในการเปล่ียนมือท่ีจ ากดั ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีจะ
มีสภาพคล่องนอ้ย” 

ขอ้ 7  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  


	เรื่อง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) __________________________

