
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทธ. 71/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551  และมาตรา 116 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้
 
  ขอ 1 ในประกาศนี้ 
  (1) “บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนญุาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย 
  (2) “ประกาศ ที่ ทธ. 63/2552”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
ที่ ทธ. 63/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคา
หลักทรัพย ทีมิ่ใชตราสารแหงหนีห้รือหนวยลงทนุ ลงวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (3) “ประกาศ ที่ ทด. 67/2552”  หมายความวา   ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ
ที่ ทด. 67/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคาหลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหนี้  
ลงวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (4)12 “ลูกคารายยอย”  หมายความวา  ลูกคาที่ไมใชผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัด

จําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/05/2555 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานใน

การจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 



  (5)3 “ ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา   ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
  (6)4 “ผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา   ผูลงทุนรายใหญตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
 
  ขอ 25 ใหนําความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 ขอ 29 ขอ 30 
และขอ 31 ของประกาศ ที่ ทธ. 63/2552  มาใชบังคับกับบริษัทหลักทรพัยในการจัดจาํหนายหลักทรัพย
ที่มิใชตราสารแหงหนี้หรือหนวยลงทนุ โดยอนุโลม 
 
  ขอ 3 ใหนําความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 9 ขอ 13 ขอ 17 ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23 
ของประกาศ ที่ ทด. 67/2552 มาใชบังคับกับบริษัทหลักทรัพยในการจดัจําหนายหลักทรัพยอันเปนตรา
สารแหงหนี้ โดยอนุโลม 
 
  ขอ 3/16 กอนบริษัทหลักทรัพยรับใบจองซื้อหลักทรัพยที่มใิชหนวยลงทนุจากลูกคา 
รายยอย ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลหรือเอกสารหลักฐานอยางเพียงพอที่จะทราบ
ถึงวัตถุประสงคในการลงทุน ประสบการณในการลงทุน ฐานะการเงิน ความรูความเขาใจเกีย่วกับการ
ลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรบัไดของลูกคารายยอย  ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของลูกคารายยอย 
  7 บริษัทหลักทรัพยตองจัดเกบ็เอกสารหลักฐานที่เกีย่วของกับการดําเนนิการตาม 
วรรคหนึ่งใหครบถวนในลกัษณะที่พรอมใหสํานักงานเรียกดหูรือตรวจสอบไดทันท ีและตองจัดเกบ็
เอกสารดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลาอยางนอยหาปนับแตวันปดการเสนอขาย 
 

                                                        
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนาย

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนาย

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15/02/2556 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 12/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานใน

การจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31/01/2555 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัด

จําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/05/2555 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 28/2555 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัด

จําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18/05/2555 



  8 ในกรณีที่เปนการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
หากลูกคารายยอยเปนผูถือหุนของบริษัทที่ออกหลักทรัพยดังกลาวอยูแลวในวันที่ทําการจอง หรือ 
ในวนัที่ไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุน บริษัทหลักทรัพยจะไมดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งกไ็ด 
 
  ขอ 4 ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย ที่ กธ. 24/2549  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในการจดัจําหนายหลักทรพัย ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิง
ประกาศฉบับนี้ 
 
  ขอ 5 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  1 กันยายน พ.ศ. 2552  เปนตนไป 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

      
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 71/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข  

และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที0่3/08/2552 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง 
            ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 12/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) ลงวันที3่1/01/2555 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๔๑ ง 

                                                        
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 33/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัด

จําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 06/09/2556 



            ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 28/2555 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) ลงวันที1่8/05/2555 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  เลม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๙๔ ง 
            ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2556 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการควบคุมการปฏิบัตงิานในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) ลงวันที ่15/02/2556 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เลม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ. 33/2556 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ 
วิธีการในการควบคุมการปฏิบัติงานในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) ลงวันที ่06/09/2556 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อ 


