
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 27/2559 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
__________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 114 มาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 70/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 3/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 11/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
  (5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 40/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  
  (6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 22/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2555  
  (7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 50/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
  (8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 55/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

__________ 

ส่วนท่ี 1 
สาระส าคญัของขอ้ก าหนด 

________________ 

  ขอ้ 3   ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์นอกจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐาน 
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจ 
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แลว้ ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ีดว้ย 
  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามประกาศน้ีก าหนดไว ้
เป็นการเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีตอ้งหา้มมิใหรั้บท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
  (2)  หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 
  (3)  การจดัสรรหลกัทรัพย ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 
  (4)  การซ้ือขายหุ้นและหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งการใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 5 
  (5)  ขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  ใหเ้ป็นไปตามหมวด 6 

(6)  การรายงานผลการจดัสรรหลกัทรัพย ์ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 7 

ขอ้ 5   ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ 
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทางท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี  
และหากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้  
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ส่วนท่ี 2 
บทนิยาม 

___________________ 

  ขอ้ 6   ในประกาศน้ี  
  ค าวา่ “บริษทั” “บริษทัจดทะเบียน” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  
“ผูมี้อ านาจควบคุม” และ “ผูล้งทุนสถาบนั” ให้อนุโลมตามบทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

  “หลกัทรัพย”์2  หมายความวา่   หุน้ พนัธบตัร หุน้กู ้ตัว๋เงิน ศุกกู ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หน่วยทรัสต ์และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
  “พนัธบตัร”  หมายความวา่   พนัธบตัรตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการเสนอขายตราสารหน้ีของหน่วยงานภาครัฐไทย  
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า    
  (1)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  (2)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้ความตรงกบัร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีไดย้ืน่ไวต้่อส านกังาน 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
 (1)  คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
 (2)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นเสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงหมายถึง 
 (ก)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละ 50  
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 

 
2 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 32/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560) 
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 (ข)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละ 50  
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
 (ค)  บริษทัท่ีถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) โดยการถือหุ้น 
ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น หรือบุคคลธรรมดาท่ีถือหุน้ 
ในบริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึง (2) ให้นบัรวมหุน้ของคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
 (3)  บริษทัท่ีมีบุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เสียงขา้งมาก ซ่ึงหมายถึง 
 (ก)  บริษทัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (1) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50  
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
 (ข)  บริษทัท่ีบริษทัตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 
 (ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) ในบริษทั 
ท่ีถูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือพนกังานระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป 
ท่ีรับผิดชอบสายงานท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจดัสรรหลกัทรัพย ์หรือสายงานท่ีมีโอกาสไดรั้บ  
ขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือบริษทัท่ีออกหุน้อา้งอิงของหลกัทรัพยท่ี์จดัจ าหน่าย   
รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าว 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 
  “วนัปิดการเสนอขาย”  หมายความวา่   วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยส์ าหรับ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยใ์นกรณีทัว่ไป 
  “วนัท่ีจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบ”  หมายความวา่   วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถ 
จดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบตามจ านวนที่มีหนา้ที่ส่งมอบหรือส่งคืน ส าหรับผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์  
ท่ีมีหนา้ท่ีจดัสรรหุ้นส่วนเกิน ในกรณีท่ีมีการจดัสรรหุน้ให้แก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 
  “ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน”  หมายความว่า   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยที์่มีหนา้ท่ีจดัหา  
หุน้ส่วนเกินเพื่อส่งมอบให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรร 
หุน้ส่วนเกิน 
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  “จดัสรรหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่   การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุ้น 
ท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุน้เกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 
  “บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่ 
 (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ถือหุ้นในผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น 
 (2)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยถื์อหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
 (3)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นทั้งในบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวและ 
ในผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมให้ท าหน้าท่ีเพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง  
(organized market) สะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์น 
สุทธิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั  ทั้งน้ี โดยการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
และหลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอา้งอิง 
  “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความว่า   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะ 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

หมวด 2 
กรณีท่ีตอ้งหา้มมิให้รับท าหนา้ท่ีเป็น 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
_______________ 

  ขอ้ 7   เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ห้ามมิให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีมีประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้กบัการท าหนา้ที่ดงักล่าวโดยมีลกัษณะ 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
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หรือความสัมพนัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีก าหนดในขอ้ 8 หรือขอ้ 10 แลว้แต่กรณี รับจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

(1)  หุน้ 
(2)  หน่วยทรัสต ์

ขอ้ 8   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
ซ่ึงมีรายละเอียดตามภาคผนวกทา้ยประกาศ ให้ถือว่ามีประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้กบัการท าหน้า ท่ี 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 7(1)  

(1)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้ในผูเ้สนอขายหุน้ ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

(2)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ผูเ้สนอขายหุ้นเป็นผูถื้อหุน้ ไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

(3)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือเทียบเท่าขึ้นไปท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลงานดา้นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์เป็นบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนักบักรรมการของผูเ้สนอขายหุ้น   

(4)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนใดกบั 
ผูเ้สนอขายหุน้ในลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยข์าดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ี 
เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

(5)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นบุคคลเดียวกนักบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นท่ีตนรับจดัจ าหน่าย 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ “ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง”  
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ตามท่ีก าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกั
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
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  ขอ้ 9   การพิจารณากรณีตามขอ้ 8 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหพ้ิจารณาลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์ดยรวมถึง 
บคุคลท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือผูเ้สนอขายหุ้นดว้ย  ทั้งน้ี ตามรายละเอียด 
ในภาคผนวกทา้ยประกาศ 
  (2)  การค านวณอตัราการถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามวิธีการตามภาคผนวกทา้ยประกาศ  
โดยใหน้บัรวมจ านวนหุ้นท่ีจะเกิดจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หุน้ท่ีเป็นปัจจยัอา้งอิง
ส าหรับส่งมอบในการช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง และหุน้อา้งอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงดว้ย  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีตามขอ้ 8(1) และ (2) 
  (3)  มิใหน้ าการถือหุ้น การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วนไดส่้วนเสีย 
ท่ีเป็นการด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์หรือของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน หรือบุคคลท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน มาพิจารณาเป็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ 8 ดว้ย 

  ขอ้ 10   การหา้มผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยรั์บจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 7(2) ใหน้ า 
ความในขอ้ 8 และขอ้ 9 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหใ้ชค้  าวา่ “ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นแก่ทรัสต”์ แทนค าวา่  
“ผูเ้สนอขายหุ้น” ในขอ้ 8 และขอ้ 9 ดงักล่าว 
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ใหค้  าวา่ “ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นแก่ทรัสต”์   
หมายความวา่   บุคคลท่ีจะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์หรือบุคคลท่ีจะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี  
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 62/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563) 
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หมวด 3 
หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

_______________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

__________ 

  ขอ้ 11   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติัตาม 
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  ไม่เสนอขายหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงร่วมกบัหลกัทรัพยอ่ื์น  เวน้แต่จะได ้
มีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 
  (3)  เปิดเผยขอ้มูลประกอบการจองซ้ือหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูล้งทุนก่อนท่ีผูล้งทุนนั้นจะท าการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  (4)  แจง้รายช่ือบุคคลท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ขอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรัพย ์ 
ตามขอ้ 20 ให้กบับริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีแสดงความสนใจจองซ้ือหลกัทรัพยท์ราบ 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงไม่ตอ้งห้ามตามขอ้ 8 หรือขอ้ 10 แลว้แต่กรณี ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์
ระหวา่งตนเองและบุคคลดงักล่าวต่อผูล้งทุนดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การจดัการเก่ียวกบัเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์

________________________ 

  ขอ้ 13   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งน าเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีเพื่อการจองซ้ือ 
หลกัทรัพยข์องผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์หรือแยกเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยอ์อกจากบญัชีทรัพยสิ์นของ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์รียกเก็บเงินจากผูจ้องซ้ือ 
หลกัทรัพยไ์ด ้โดยตอ้งไม่น าเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าวไปใชใ้นกิจการใด ๆ 



9 

 

  ขอ้ 141   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์1

เก่ียวกบัเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์ห้แก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามระยะเวลา
และวิธีการท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 
10 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย ์วนัท่ีส้ินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
หรือวนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขายหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี  
  (2)  กรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในก าหนดเวลาตาม (1) 
จะตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยม์ีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลาส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรัพย ์
  (3)  การหา้มมิใหมี้การน าเงินท่ีรับเป็นค่าจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเกินกวา่จ านวน 
ท่ีคาดว่าจะรับจากการเสนอขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดไปใชใ้นการใด ๆ  เวน้แตเ่พื่อการคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่ไดรั้บการจดัสรร 

ส่วนท่ี 3 
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย 

_______________________ 

  ขอ้ 15   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์มิใช่ขอ้มูลใน  
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยห์รือร่างหนังสือช้ีชวน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 
15 วนัก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหลกัทรัพยจ์นถึงวนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหาหุน้ส่วนเกินไดค้รบ 
แลว้แต่กรณี  ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์ระท าไดเ้ฉพาะการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์จดัท าโดยผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  

  ขอ้ 16   การเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย 
ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์ระท าไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  
  (1)  ช่วงระยะเวลาตั้งแต ่15 วนัก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหลกัทรัพยจ์นถึงวนัปิดการเสนอขาย 
หรือวนัท่ีจดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบ แลว้แต่กรณี ใหเ้ผยแพร่ไดเ้ม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี  

 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  เป็นบทความหรืองานวิจยัท่ีแสดงอยู่ในเอกสารท่ีจดัท าและเผยแพร่  
ต่อสาธารณชนอยูเ่ป็นประจ าในธุรกิจปกติ 
 (ข)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้มูล 
ท่ีเคยเผยแพร่มาก่อนหนา้นั้น 
 (ค)  เน้ือหาของบทความหรืองานวิจยัตอ้งไม่เนน้หรือใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ 
กบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายหรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบั 
บทความหรืองานวิจยัในหลกัทรัพยอ่ื์นทัว่ไปท่ีเคยจดัท าและเผยแพร่มาก่อน   
 (ง)  ในบทความหรืองานวิจยัมีขอ้ความท่ีแสดงให้ผูล้งทุนทราบถึงส่วนไดเ้สีย 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวในหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายนั้น  
โดยตวัอกัษรของขอ้ความตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตวัอกัษรปกติท่ีใช้  
ในการจดัท าบทความหรืองานวิจยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกบัสรุปความเห็นของบทความหรืองานวิจยั  
หรือต าแหน่งใกลเ้คียงท่ีผูล้งทุนสามารถเห็นไดช้ดัเจน 
 (จ)  ไม่เป็นบทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบัหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อ 
ประชาชนเป็นคร้ังแรก (initial public offering) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุน้นั้นเขา้จดทะเบียน 
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบ  
แลว้แต่กรณี ใหเ้ผยแพร่ไดเ้ม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
 (ก)  มีการแสดงขอ้ความในบทความหรืองานวิจยันั้นเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึง 
ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของผูจ้ดัท าบทความหรืองานวิจยัดงักล่าวในหลกัทรัพย ์
ท่ีรับจดัจ าหน่ายนั้น  รวมทั้งจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งรับซ้ือตามสัญญา 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์   
 (ข)  ตวัอกัษรของขอ้ความตาม (ก) ตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และ 
มีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการจดัท าบทความหรืองานวิจยันั้น และอยูใ่นหนา้เดียวกบั 
สรุปความเห็นของบทความหรืองานวิจยั หรือต าแหน่งใกลเ้คียงท่ีผูล้งทุนสามารถเห็นไดช้ดัเจน 

  ขอ้ 17   ให้น าความในขอ้ 16 มาใชบ้งัคบักบัการเผยแพร่บทความหรืองานวิจยัเก่ียวกบั 
หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายในลกัษณะท่ีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดกบั 
หลกัทรัพยน์ั้นอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาของหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่ายดว้ย โดยอนุโลม 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุ้นของบริษทัต่างประเทศตามประกาศ  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศ หากผูเ้สนอขายหุ้น 
ไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น หา้มมิใหผู้จ้ดัจ าหน่าย 
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หลกัทรัพยเ์ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็นภาษาไทย  เวน้แต่เป็นการเผยแพร่ขอ้มูล 
ท่ีมีสาระตรงตามขอ้มูลภาษาไทยท่ีปรากฏในภาคผนวกของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย  
หลกัทรัพยน์ั้น 

หมวด 4 
การจดัสรรหลกัทรัพย ์

______________ 

  ขอ้ 19   ความในหมวดน้ี ให้ใชบ้งัคบักบัการจดัสรรหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีตอ้งยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
ต่อส านกังาน 

  ขอ้ 20   ในการจดัสรรหลกัทรัพย ์ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  หา้มมิใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรหุน้ท่ีตนรับจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของ
บริษทัท่ีออกหุน้นั้น  เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีออกหุ้นซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต
ใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขาย 
หุน้ท่ีออกใหม่โดยบริษทัมหาชนจ ากดัเพื่อการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ ์
และการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ลฟ์เอก็ซ์เชน้จ์ 
  (2)  หา้มมิใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตท่ี์ตนรับจดัจ าหน่าย 
ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสตท่ี์เหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมด หรือเป็นการจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสตเ์ฉพาะกรณีท่ีก าหนดในขอ้ 21 เท่านั้น 
 (ก)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้น 
 (ข)  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม ของผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยต์าม (ก) 
 (ค)  บริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์าม (ก)  
 (ง)  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลตาม (ข)  
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 13/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565) 
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการจดัสรรตราสารหน้ีซ่ึงเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
ดงัต่อไปน้ีแก่บุคคลตาม (2) ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในขอ้ 22  เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุ้นกูห้รือตัว๋เงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูห้รือตัว๋เงินเดิม (renew) โดยมีการเปิดเผย
ขอ้มูลไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนแลว้ หรือเป็นการจดัสรร
ตราสารหน้ีท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด 
 (ก)  พนัธบตัร 
 (ข)  หุน้กู ้
 (ค)  หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 (ง)  หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง 
 (จ)  ศุกกู 
 (ฉ)  ตัว๋เงินท่ีมีการก าหนดมูลค่าของตัว๋เงินและประโยชน์ตอบแทนไวเ้ป็น 
การล่วงหนา้ในอตัราเท่ากนัทุกฉบบั 

  ขอ้ 21   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยอ์าจจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสตท่ี์ตนรับจดัจ าหน่าย 
ใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2) ได ้เม่ือการจดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตน์ั้นเป็นกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัสรรหุน้ท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่เจา้หน้ีของบริษทัท่ีออกหุน้ตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลเห็นชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายหรือตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงบุคคล 
ท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2) เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีฐานะดงักล่าว และ 
ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
  (1/1)1  การจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลท่ีพึงไดรั้บจดัสรรตามสิทธิ 
ท่ีเกิดจากขอ้ผูกพนัใด ๆ ท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก่้อนแลว้ ซ่ึงขอ้ผูกพนัดงักล่าวเป็นการให้สิทธิ 
ในการถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์อนัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลนั้นเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจดทะเบียน  
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนแลว้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 10/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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การจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลตามวรรคหน่ึง ตอ้งไม่เกินกวา่ 
สัดส่วนท่ีบุคคลนั้นมีอยู่  ทั้งน้ี ในกรณีของการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีมีการถือหุ้นในบริษทัท่ีออกหุน้ สัดส่วนหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าว ตอ้งไม่เกินกวา่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหุ้นในบริษทัท่ีออกหุ้นดว้ย 
  (2)  การจดัสรรหุน้ท่ีเป็นการเสนอขายท่ีมีการแบ่งแยกจ านวนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ 
กรรมการและพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้หรือของบริษทัยอ่ยของบริษทัท่ีออกหุ้น ออกจากจ านวน 
ท่ีจะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงบุคคลท่ีตอ้งห้ามจดัสรรตามขอ้ 20(2)  
เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรรเน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีฐานะดงักล่าว และไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
  (3)  การจดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตใ์หก้บับุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2)  
ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  บุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2) เป็นกองทุนหรือนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูล้งทุนสถาบนัซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ีอยา่งครบถว้น 
 1.  เป็นกองทุนท่ีมีการระดมทุนจากประชาชนในวงกวา้ง  
กองทุนของรัฐ นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อบริหารจดัการลงทุนใหภ้าครัฐ  
หรือนิติบุคคลท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินเพื่อสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัเป็นหลกั 
 2.  ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน
ของกองทุนหรือนิติบุคคลตาม 1. เป็นประชาชนในวงกวา้งไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรือการลงทุน
เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งรัฐหรือสาธารณประโยชน์ 
 3.  กองทุนหรือนิติบุคคลตาม 1. อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน 
หรือหน่วยงานก ากบัดูแลภาครัฐอ่ืน หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเป็นรายกรณีหากกองทุน
หรือนิติบุคคลดงักล่าวไม่มีหน่วยงานก ากบัดูแลโดยตรง 
 (ข)  จ านวนท่ีจดัสรร ตอ้งไม่เกินจ านวนดงัน้ี  
 1.  ในกรณีท่ีเป็นหุ้น จ านวนท่ีจดัสรรให้ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในคร้ังนั้น 
 2.  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
จ านวนท่ีจดัสรรใหเ้ม่ือรวมกบัจ านวนท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีจะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิใน 
อสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคล 
ดงักล่าว ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้
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ทั้งหมดในการเสนอขายคร้ังนั้น และไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดในการเสนอขายคร้ังนั้น ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
 3.  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
จ านวนท่ีจดัสรรใหเ้ม่ือรวมกบัจ านวนท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีจะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิ 
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และบุคคลท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กบับุคคลดงักลา่ว ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต ์
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดในการเสนอขายคร้ังนั้น และไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต ์
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดในการเสนอขายคร้ังนั้น ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิด 
ของหน่วยทรัสต ์ 
 (ค)  ใชห้ลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตใ์หก้บับุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรร 
ตามขอ้ 20(2) ซ่ึงเป็นกองทุนหรือนิติบุคคลตาม (ก) เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑก์ารจดัสรรใหก้บัผูจ้องซ้ือ
หลกัทรัพยท์ัว่ไป 
 (ง)  มีการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
หนงัสือช้ีชวนวา่ บุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20(2) ซ่ึงเป็นกองทุนหรือนิติบุคคลตาม (ก) สามารถ
ไดรั้บการจดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตไ์ดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดตาม (ก) (ข) และ (ค) 
  (4)  การจดัสรรหุน้หรือหน่วยทรัสตใ์หก้บับุคคลใด ๆ ท่ีเป็นการด าเนินการ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์

  ขอ้ 22   ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรตราสารหน้ีซ่ึงเสนอขายต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปให้แก่บุคคลตามขอ้ 20(2) ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในขั้นตอนการส ารวจความตอ้งการซ้ือตราสารหน้ี (book building) ตอ้งไม่มี 
การน าราคาเสนอซ้ือตราสารหน้ีของบุคคลตามขอ้ 20(2) (ก) ไปรวมค านวณกบัราคาเสนอซ้ือตราสารหน้ี
ของผูล้งทุนรายอ่ืนเพื่อใชก้ าหนดราคาเสนอขายตราสารหน้ีนั้น 
  (2)  จ านวนตราสารหน้ีท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ดัสรรให้แก่บุคคลตามขอ้ 20(2)  
ทุกรายรวมกนั ตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนตราสารหน้ีท่ีจดัสรรให้กบัผูล้งทุนท่ีผูเ้สนอขายตราสารหน้ี
ส ารวจความตอ้งการซ้ือหารดว้ยจ านวนผูล้งทุนดงักล่าวท่ีไดรั้บจดัสรร  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 62/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563) 
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  (3)  มีการเปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ 
หนงัสือช้ีชวนวา่ บุคคลตามขอ้ 20(2) สามารถจองซ้ือและไดรั้บการจดัสรรตราสารหน้ีไดต้ามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดตาม (1) และ (2) 

หมวด 5 
การซ้ือขายหุน้และหน่วยทรัสตใ์นระหวา่งการใหบ้ริการ 

เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
_________________ 

  ขอ้ 23   ห้ามมิใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ้ื์อหรือขายหุน้หรือหน่วยทรัสตด์งัต่อไปน้ี   
ทั้งน้ี ไม่วา่เพื่อตนเองหรือเพื่อลูกคา้ ตั้งแต่ 5 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวจนถึง 
วนัปิดการเสนอขายหรือวนัท่ีจดัหาหุ้นส่วนเกินได้ครบ แลว้แต่กรณี  เวน้แต่เป็นการซ้ือหรือขาย 
ตามสัญญาการจดัจ าหน่ายหุ้นหรือหน่วยทรัสตน์ั้นเอง หรือเป็นกรณีตามท่ีก าหนดในขอ้ 24  
  (1)  หุน้ของผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุน้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (2)  หุน้อา้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่าย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
  (3)  หุน้อา้งอิงของหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุ้นกูท่ี้มี
อนุพนัธ์แฝง 
  (4)  หน่วยทรัสตข์องผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 24   ขอ้หา้มตามขอ้ 23 มิใหใ้ชบ้งัคบักบัการซ้ือหรือขายหุน้หรือหน่วยทรัสต ์ 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การซ้ือหรือขายตามค าสั่งของลูกคา้ในฐานะท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือคา้หลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้ โดยค าสั่งซ้ือขายของลูกคา้นั้นตอ้งมิได ้
เกิดจากการช้ีน าหรือชกัจูงของตนเอง (unsolicited purchase or sale) 
  (2)  การซ้ือหรือขายท่ีเป็นการลงทุนเพือ่เป็นทรัพยสิ์นของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงเป็นผลจากความผิดพลาดในการส่งค าสั่งซ้ือหรือขายหุ้นหรือหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ลูกคา้ 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 24/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562) 
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  (3)  การซ้ือหุ้นท่ีเป็นการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์  
โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ 
จดัสรรหุ้นส่วนเกินหรือส่งคืนผูใ้ห้ยืมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรร  
หุน้ส่วนเกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 
  (4)  การซ้ือหรือขายท่ีเป็นการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
เพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี โดยไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนด 
ในรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(ก)  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลสภาพคล่องของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(ข)  เพื่อบริหารความเส่ียงจากการท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อกตราสาร 

ท่ีอา้งอิงกบัหุน้หรือหน่วยทรัสตท่ี์รับจดัจ าหน่าย 
(ค)  เพื่อบริหารความเส่ียงจากการท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยมี์ฐานะสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้อยูก่่อนระยะเวลาตอ้งหา้มในการซ้ือหรือขายหุน้หรือหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 23 
  (5)  การซ้ือหรือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี โดยไดจ้ดัให้มีระบบป้องกนั 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(ก)  หุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 50  
(ข)  หุน้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET 100 โดยหุน้ในล าดบัท่ี  

51 ถึง 100 แต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่าตลาดเฉล่ียแต่ละไตรมาสไม่ต ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท รวมติดต่อกนั  
4 ไตรมาสล่าสุด 

  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุน้หรือหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ซ่ึงเสนอขาย 
ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (initial public offering) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุน้หรือหน่วยทรัสตน์ั้น 
เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หา้มมิใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยข์ายหุน้หรือหน่วยทรัสต ์
ดงักล่าวท่ีถือไวเ้พื่อตนเอง ตั้งแต่วนัปิดการเสนอขายจนถึงวนัท่ีหุ้นหรือหน่วยทรัสตน์ั้นเขา้ซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบัการขายหุน้หรือหน่วยทรัสต ์ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขายหุน้ซ่ึงผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ดถื้อมานานกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีบริษทั 
ท่ีออกหุน้ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ หรือก่อนวนัท่ีเจา้ของหุน้ยืน่แบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี การขายหุน้ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือรวมกบัการขายหุ้นของผูบ้ริหารและพนกังานของตนตามขอ้ 26 และการขายหุ้นของ 
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บริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งตามขอ้ 27(2) ตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีเสนอขายต่อประชาชนในช่วงท่ีตอ้งหา้มตามวรรคหน่ึง 
  (2)  การขายหุน้หรือหน่วยทรัสตซ่ึ์งผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งรับซ้ือไวต้ามสัญญา 
การจดัจ าหน่ายหุน้หรือหน่วยทรัสตน์ั้นเอง โดยจ านวนหุ้นหรือหน่วยทรัสตท่ี์ขายตอ้งไม่เกินกวา่จ านวน 
หุน้หรือหน่วยทรัสตท่ี์ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยรั์บซ้ือไว ้

  ขอ้ 26   ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยค์วบคุมดูแลใหผู้บ้ริหารและพนกังานของตน 
ท่ีมีส่วนร่วมในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ้ือหรือขายหุ้นหรือหน่วยทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 ดว้ย โดยอนุโลม 

หมวด 6 
ขอ้ก าหนดส าหรับบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

_________________ 

  ขอ้ 27   ใหน้ าความดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบักบับริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอนุโลม 
  (1)  ขอ้ 16 และขอ้ 17 เก่ียวกบัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัทรัพยท่ี์รับจดัจ าหน่าย  
  (2)  ขอ้ 23 ขอ้ 24 และขอ้ 25 เก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้และหน่วยทรัสตใ์นระหว่าง 
การใหบ้ริการเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

  ขอ้ 28   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งแจง้ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งทราบถึงหนา้ท่ี 
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหมวดน้ีดว้ย 

 หมวด 7 
การรายงานผลการจดัสรรหลกัทรัพย ์

_________________ 

  ขอ้ 29   ในหมวดน้ี 
  “กระบวนการจดัสรรแบบก าหนดหน่วยการจองซ้ือ”  หมายความวา่   กระบวนการ 
ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์ าหนดหน่วยการจองซ้ือ (board lot) ไว ้และจดัสรรหุ้นให้แก่ผูจ้องซ้ือ 
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัคร้ังละ 1 หน่วยการจองซ้ือ จนครบจ านวนหุน้ท่ีรับจดัจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึง  
การจดัสรรหุ้นส่วนท่ีแบ่งแยกไวส้ าหรับผูล้งทุนสถาบนั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีออกหุน้  
ลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี  
หรือผูมี้อุปการคุณของบริษทัท่ีออกหุน้ (ถา้มี) 
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  ขอ้ 30   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งรายงานผลการจดัสรรหลกัทรัพยต์่อส านกังาน 
ร่วมกบัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานผลการขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน  

  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีเป็นการจดัจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  
(initial public offering) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าหุ้นนั้นเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 
หากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยไ์ม่ไดใ้ชก้ระบวนการจดัสรรแบบก าหนดหน่วยการจองซ้ือ ผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ยกเลิก 
  (2)  จดัท ารายงานสรุปขอ้มูลการจดัสรรหุ้นระหว่างกลุ่มลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมี 
การซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก่์อนการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี กบักลุ่มท่ีมิใช่ 
ลูกคา้ดงักล่าว โดยแสดงจ านวนผูไ้ดรั้บการจดัสรร จ านวนและมูลค่าหุน้ท่ีจดัสรรใหบุ้คคลแต่ละกลุ่ม 
  (3)  จดัเก็บเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุ้นให้แก่ 
ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไปไว ้ณ ท่ีส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีนับแต่วนัปิดการเสนอขาย ในลกัษณะท่ีพร้อมแสดงต่อ 
ส านกังานโดยไม่ชกัชา้เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 
___________ 

  ขอ้ 32   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 70/2552   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใช ้
บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
แห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 30/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจง้โดยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์  ลงวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564) 
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  ขอ้ 33   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทธ. 70/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 34   ในกรณีท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์รับท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์
โดยมีการท าขอ้ตกลงหรือสัญญาการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์บัผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์วแ้ลว้ก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากการรับท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในหมวด 2 แห่งประกาศน้ี ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวจะยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ต่อไปภายใตข้อ้ตกลงหรือสัญญาท่ีท าไวน้ั้นก็ได ้ 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


