
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 54/2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ  
ตั้งตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์

(ฉบบัประมวล) 
__________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก ีย่วกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก  าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“หลกัทรัพย”์  หมายความว่า   หลกัทรัพยต์ามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
“บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

ขอ้ 2   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตั้งตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ดเ้ฉพาะกรณีต่อไปน้ี 
(1)  เป็นการตั้งตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก  าหนดไวใ้นขอ้ 3 หรือ 
(2)  เป็นการตั้งตวัแทนจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพย์ 

อา้งอิงไทยในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก  าหนดไวใ้นขอ้ 4 หรือ  
(3)  เป็นการตั้งสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลในต่างประเทศเป็นตวัแทนจ าหน่าย 

หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งสามารถประกอบธุรกจิการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ด้
ตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์นประเทศมิได้ ไม่ว่าจะกระท าโดยตรงหรือ 
ผ่านส านักงานผูแ้ทน 

การตั้งตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นการตั้งตวัแทนเฉพาะคราว 
โดยก  าหนดห้ามมิให้ตวัแทนดงักล่าวตั้งตวัแทนช่วง และบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ตั้งตวัแทนนั้นตอ้งจดัให้มี 
สญัญาตั้งตวัแทนแยกต่างหากจากสญัญาอ่ืน โดยต้องมีข้อสญัญาท่ีก  าหนดให้ตวัแทนดงักล่าวตอ้ง 
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ปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์และประกาศน้ี และบริษทัหลกัทรัพยต์อ้งดูแลให้ตวัแทนนั้นปฏิบติัตาม 
ขอ้สญัญาดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 3   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตั้งตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศไดต้ามหลกัเกณฑต่์อไปน้ี 
(1)  บุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศตอ้งเป็นบุคคล 

ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศกบัส านกังาน 
(2)  เป็นการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  การจดัจ าหน่ายหุ้นของนิติบุคคลท่ีเกดิจากการแปรรูปรัฐวิสาหกจิ  
(ข)  การจดัจ าหน่ายหุ้นของนิติบุคคลท่ีมีจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายตั้งแต่ 100 ลา้นหุ้น 

หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทข้ึนไป หรือ 
(ค)  การจดัจ าหน่ายหุ้นตามลกัษณะท่ีก  าหนดไวใ้น (ก) หรือ (ข) ซ่ึงมีการเสนอขาย

หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนดงัต่อไปน้ีควบกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวดว้ย 
1.  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 
2.  ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้
3.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์

อา้งอิงเป็นหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือ 
4.  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในหุ้น 

(3)  เป็นการตั้งตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศเพ่ือท าหนา้ท่ีเฉพาะกจิการดงัน้ี 
(ก)  แจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนหรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบัหลกัทรัพย  ์

ท่ีจ าหน่าย 
(ข)  แจกจ่ายหรือรับใบจองซ้ือหลกัทรัพย  ์
(ค)  รับช าระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย  ์
(ง)  ยนืยนัการจองซ้ือหลกัทรัพย  ์
(จ)  ส่งมอบหลกัทรัพยใ์ห้ผูจ้องซ้ือท่ีไดร้ับการจดัสรรหลกัทรัพย  ์
(ฉ)  คืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้แกผู่ท่ี้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหลกัทรัพย  ์

ขอ้ 4   บริษทัหลกัทรัพยจ์ะตั้งตวัแทนจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจาก
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นไดต้ามหลกัเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(1)  บุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจาก  
หลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นต้องเป็นบุคคลท่ีส านักงานไดรั้บข้ึนทะเบียน 
เป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศตามข้อ 7  
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(2)  เป็นการจดัจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย 
ในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นท่ีมีจ านวนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพย์ 
อา้งอิงไทยท่ีเสนอขายตั้งแต่ 100 ลา้นหน่วย หรือมีมูลค่าการเสนอขายตั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทข้ึนไป  

(3)  เป็นการตั้งตวัแทนจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพย์ 
อา้งอิงไทยในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นเพ่ือท าหนา้ท่ีเฉพาะกจิการท่ีก  าหนดไวต้ามขอ้ 3(3) 

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีมีการตั้งตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ บริษทัหลกัทรัพยต์อ้ง 
ด าเนินการดงัน้ี 

(1)  แจง้รายช่ือบุคคลท่ีบริษทัหลกัทรัพยถู์กห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพยใ์ห้ตามประกาศ
คณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ให้
ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นทราบ 

(2)  ดูแลให้ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นมีระบบงานท่ีสามารถรองรับการรับจองซ้ือหลกัทรัพย์
ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ในกรณีท่ีมีการตั้งตวัแทนเพ่ือจ าหน่ายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยในประเทศท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น ให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการตามวรรคหน่ึงดว้ย  
โดยอนุโลม 

ขอ้ 6   บุคคลท่ีจะข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศกบัส านกังาน 
ตอ้งเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงิน และไม่มี 
ลกัษณะตอ้งห้ามดงัน้ี 

(1)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์กฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต  
กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายท่ีเก ีย่วกบัธุรกจิทางการเงินในท านองเดียวกนั  
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น   
ทั้งน้ี ในความผิดเก ีย่วกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก ีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการบริหารงาน 
ท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  

(2)  อยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายนั้น 

(3)  เคยต้องค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากกระท าความผิดตาม (1) หรือ (2) 
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ขอ้ 7   เม่ือส านักงานพิจารณาหนงัสือแจง้ขอข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้น 
ในประเทศของบุคคลใดแลว้เห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในขอ้ 6 ให้ส านักงานด าเนินการข้ึนทะเบียน 
บุคคลดงักล่าวเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้น 

ในการพิจารณาลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 6(3) ให้ส านกังานพิจารณาประวติั 
การตอ้งค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลท่ีขอข้ึนทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้น 
เฉพาะในช่วงระยะเวลาสองปียอ้นหลงันบัแต่วนัท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนเท่านั้น และถา้พฤติกรรมอนัเป็นเหตุ
ท่ีตอ้งค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับของบุคคลนั้นไม่ร้ายแรง และไม่มีเหตุอนัควรเช่ือว่าการให้ 
บุคคลนั้นเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ะกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อประโยชน์ของ
ประชาชนหรือจะท าให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ต่อภาคธุรกจิหลกัทรัพย ์ให้ส านักงานสามารถ 
รับข้ึนทะเบียนบุคคลดงักล่าวเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นโดยจะก  าหนดเง่ือนไขให้ปฏิบติัดว้ยกไ็ด้ 

ขอ้ 8   ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศท่ีไดข้ึ้นทะเบียนกบัส านักงาน ตอ้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานท่ีก  าหนดดงัน้ี 

(1)  ตอ้งปฏิบติังานเฉพาะกจิการท่ีก  าหนดในขอ้ 3(3) 
(2)  ตอ้งน าเงินค่าจองซ้ือหุ้นเขา้บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นของนิติบุคคลท่ีออกหุ้น  

หรือแยกบญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุ้นออกจากบัญชีทรัพยสิ์นของตน 
(3)  ตอ้งไม่ยืนยนัการจองซ้ือหุ้นแกบุ่คคลท่ีบริษทัหลกัทรัพยถู์กห้ามมิให้จดัสรรหุ้นให้ 

ตามรายช่ือท่ีบริษทัหลกัทรัพยแ์จง้ให้ทราบในขอ้ 5(1) 
(4)  ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัมีผลท าให้การจดัจ าหน่ายหุ้นของบริษทัหลกัทรัพย์ 

ไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
(5)  มีระบบควบคุมการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมในการป้องกนัมิให้ผูบ้ริหารหรือ  

พนักงานอาศยัช่องทางหรือโอกาสจากการปฏิบติังานเบียดบงัหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบ  
ไม่ว่าเพ่ือตนเอง เพ่ือตวัแทนจ าหน่ายหุ้น หรือเพ่ือบุคคลอ่ืน  

(6)  มีระบบการรับขอ้ร้องเรียนเก ีย่วกบัการท าหนา้ท่ีตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ  
โดยก  าหนดขั้นตอนการรับขอ้ร้องเรียนและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทั้งน้ี การรับข้อร้องเรียนและด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนอยา่งน้อยตอ้งมีขั้นตอนดงัน้ี 

(ก)  รับขอ้ร้องเรียนของผูจ้องซ้ือหุ้น หากเป็นการร้องเรียนดว้ยวาจาให้บนัทึก 
ขอ้ร้องเรียนดงักล่าวไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ผูจ้องซ้ือหุ้นลงนามเพ่ือรับรองความถูกตอ้ง 
ไวก้อ่นท่ีตวัแทนจ าหน่ายหุ้นจะด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

(ข)  ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนโดยเร็ว  
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(ค)1  แจง้ขอ้ร้องเรียนให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์แต่งตั้งตนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นทราบ
ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดร้ับขอ้ร้องเรียน 
                                   (ง)1  เม่ือมีขอ้ยติุเก ีย่วกบัข้อร้องเรียน ให้ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศแจง้ผลการ
ด าเนินการท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาให้เป็นท่ีพอใจของผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยท์ราบหรือแจง้ผล
การด าเนินการท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาให้เป็นท่ีพอใจของผูจ้องซ้ือหุ้นเพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป  ทั้งน้ี ภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุนั้น 

(จ)  จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานท่ีเก ีย่วขอ้งกบัขอ้ร้องเรียนและการด าเนินการดงักล่าว
ไวไ้ม่น้อยกว่าสองปีนบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุเก ีย่วกบัขอ้ร้องเรียนนั้น 

(7)  ตอ้งจดัให้มีคู่มือการปฏิบติังานท่ีแสดงถึงขั้นตอนและวิธีการในการรับจองซ้ือหุ้น 
ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นไปตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  รวมทั้งต้องควบคุมดูแลให้พนักงาน 
ของตนปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวดว้ย 

(8)  ตอ้งจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นไวใ้ห้ครบถว้น
อยา่งนอ้ยสองปีนบัแต่วนัท่ีส้ินสุดการรับจองซ้ือหุ้นนั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยต์ั้งตวัแทนเพ่ือจ าหน่ายหุ้นตามลกัษณะท่ีก  าหนดใน 
ขอ้ 3(2) (ค) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
เป็นหุ้นตามลกัษณะท่ีก  าหนดในขอ้ 4 ให้ตวัแทนดงักล่าวมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก  าหนดใน 
วรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 9   ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศรายใดมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 6 หรือ 
ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้นข้อ 8 ให้ส านกังานพิจารณาสัง่การอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ก  าชบั 
(2)  ภาคทณัฑ ์
(3)  สัง่พกัการปฏิบติังาน 
ในการก  าหนดระยะเวลาสัง่พกัการปฏิบติังานในกรณีตวัแทนจ าหน่ายหุ้นมีลกัษณะ 

ตอ้งห้ามตามขอ้ 6(3) หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 8 ให้ส านกังานค านึงถึงความร้ายแรง 
ของพฤติกรรมและความเสียหายท่ีเกดิข้ึนต่อประโยชน์ของประชาชนหรือท าให้ผูล้งทุนขาดความเช่ือมัน่ 
ต่อภาคธุรกจิหลกัทรัพย ์โดยระยะเวลาท่ีส านักงานก  าหนดตอ้งไม่เกนิสองปีนบัแต่วนัท่ีพน้โทษตาม  

                                                           
1
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่าย

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
1
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่าย

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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ค าพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับ หรือนบัแต่วนัท่ีส านักงานมีค าสัง่พกัการปฏิบติังาน แลว้แต่กรณี  
ส าหรับกรณีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 6(1) หรือขอ้ 6(2) ให้ส านักงานสัง่พกัการปฏิบติังานจนกว่า 
การด าเนินคดีกบัตวัแทนจ าหน่ายหุ้นรายนั้นจะถึงท่ีสุด 

ขอ้ 10   ในกรณีท่ีไดมี้การตั้งตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศรายใดกอ่นวนัท่ีส านกังาน
มีค าสัง่พกัการปฏิบติังานตวัแทนจ าหน่ายหุ้นรายนั้น หากการปฏิบติังานของตวัแทนจ าหน่ายหุ้นรายนั้น
ยงัไม่แลว้เสร็จและตวัแทนจ าหน่ายหุ้นประสงค์จะปฏิบติังานต่อไป ให้ตวัแทนจ าหน่ายหุ้นรายนั้นขอ
อนุญาตต่อส านกังานเพ่ือขอปฏิบติังานต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ  

ในการพิจารณาอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้ส านักงานค านึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรม  
ท่ีเป็นเหตุให้สัง่พกัการปฏิบติังานตวัแทนจ าหน่ายหุ้นรายนั้นและผลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์
ของบริษทัหลกัทรัพยป์ระกอบการพิจารณาดว้ย 

ขอ้ 11   ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ค าสัง่ และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 39/2544  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนักอ่นวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก  าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้ประกาศ ค าสัง่ และหนงัสือเวียนท่ีออก 
หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 39/2544  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 13   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก  าหนดให้การออกหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขอรับ
อนุญาตและการอนุญาตตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทนหรือนายหนา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพ่ือทดแทนประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 39/2544  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 25/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการตั้ง
ตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 


