
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทธ. 72/2552 

   เร่ือง  การจดัสรรหุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 
(ฉบบัประมวล) 

________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 98(5) และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก ีย่วกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั  
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกข้อก  าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับใบอนุญาต

ประกอบธุรกจิหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุ้น 
  (2)  “ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิ”  หมายความว่า   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา 
หุ้นส่วนท่ีเกนิกว่าจ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่ายเพ่ือส่งมอบให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืน 
ให้แกผู่ใ้ห้ยมืตามข้อผูกพนัในการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ  
  (3)  “จดัสรรหุ้นส่วนเกนิ” หรือ “การจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ”  หมายความว่า  

การจดัสรรหุ้นให้แกผู่จ้องซ้ือเกนิกว่าจ านวนหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุ้นเกนิจ านวนดงักล่าวกระท า
ไปพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 
  (4)  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน”  หมายความว่า   หลกัทรัพยท่ี์ไดร้ับการจดทะเบียน 
หรือไดร้ับการอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย  ์
  (5)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  ขอ้ 2   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัสรรหุ้นส่วนเกนิไดต่้อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัสรรหุ้นส่วนเกนิกระท าพร้อมกบัการจดัจ าหน่ายหุ้นดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  หุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัมหาชนจ ากดั ไม่ว่าจะมีผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมเสนอขาย
ในคราวเดียวกนัดว้ยหรือไม่ หรือ 
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        (ข)  หุ้นท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหุ้น 
  (2)  ผูเ้สนอขายหุ้นตาม (1) (ก) หรือ (ข) ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงาน 
  (3)  ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิไดรั้บสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมจากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือ 
จากผูถื้อหุ้นในจ านวนท่ีเท่ากบัจ านวนสูงสุดท่ีจะมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ  ทั้งน้ี การให้สิทธิดงักล่าว 
ตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ โดย 
        (ก)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิได้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ิมเติมจากบริษทั
มหาชนจ ากดั สิทธิท่ีไดร้ับจากบริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก  ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิซ้ือหุ้นภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจดัสรรหุ้น 
ส่วนเกนิ 
        (ข)1  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิได้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ต้องมี 
การจดัให้ผูถื้อหุ้นนั้นฝากหุ้นจ านวนดงักล่าวไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นสามารถ 
ส่งมอบหุ้นให้ตามท่ีไดผู้กพนัไว ้ เวน้แต่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิไดร้ับการส่งมอบหุ้นตามสัญญายมืหุ้นจาก  
ผูถื้อหุ้นรายดงักล่าวเพ่ือน าไปส่งมอบให้กบัผูจ้องซ้ือตามขอ้ 3(1) 
  (4)  หุ้นส่วนเกนิต้องมีจ านวนท่ีแน่นอนซ่ึงต้องไม่เกนิร้อยละสิบห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ท่ีเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (5)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิต้องมีเพียงรายเดียว  
โดยผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิดงักล่าวตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย์ 
  (6)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบัการท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิไดร้ับสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นจากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนตามท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การให้สิทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิซ้ือหุ้นภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ 
  (7)  การจดัสรรหุ้นส่วนเกนิจะกระท าไดเ้ม่ือปรากฏว่า ณ วนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมด 
ท่ีเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน 
มีผูจ้องซ้ือหุ้นเป็นจ านวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดท่ีเสนอขายดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีการจดัสรรหุ้นส่วนเกนิตามวรรคหน่ึงเขา้ข่ายเป็นการขายหุ้นโดยท่ียงัไม่มี
หลกัทรัพยอ์ยูใ่นครอบครอง ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถกระท าเช่นนั้นได ้โดยไม่เป็นการตอ้งห้าม
ตามมาตรา 98(5) และไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขาย
หลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ในครอบครอง 

                                                           
1แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ . 45/2555  เร่ือง การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ  านวนท่ีจดัจ  าหน่าย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 3 

กนัยายน 2555  



3 

  ขอ้ 3   ให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิจดัหาหุ้นเพ่ือส่งมอบให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรร
หุ้นส่วนเกนิดว้ยวิธีการดงัน้ี 
  (1)  ยมืหุ้นทั้งจ านวนจากบุคคลอ่ืน 
  (2)  ซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ
ก  าหนดดว้ยความเห็นชอบของส านกังาน 
  (3)  ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุ้น 
  การจดัหาหุ้นโดยใชว้ิธีการตามวรรคหน่ึง (3) ให้กระท าไดเ้พียงคร้ังเดียวและเม่ือใชว้ิธีการ
ดงักล่าวแลว้ ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิจะใชว้ิธีการตามวรรคหน่ึง (2) อีกไม่ได้ 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิจะจดัหาหุ้นเพ่ือส่งมอบให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ 
การจดัสรรหุ้นส่วนเกนิโดยใชว้ิธีการตามข้อ 3(1) ให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิด าเนินการจดัหาให้แลว้เสร็จ  
โดยไม่ชักชา้ และให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการส่งมอบหุ้นให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรร
หุ้นส่วนเกนิภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหุ้นให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ 
การจดัสรรจากหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 

  ขอ้ 5   ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิจะจดัหาหุ้นเพ่ือส่งมอบให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรร
หุ้นส่วนเกนิ โดยใชว้ิธีการตามขอ้ 3(2) หรือ (3) ไดก้ต่็อเม่ือผูจ้องซ้ือยินยอมท่ีจะรับมอบหุ้นหลงัจาก 
วนัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหุ้นให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรรจากหุ้นท่ีจดัจ าหน่าย 
  ในการด าเนินการจดัหาหุ้นเพ่ือส่งมอบให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บจดัสรรหุ้นส่วนเกนิ 
โดยใชว้ิธีการตามขอ้ 3(2) หรือ (3) ให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิเร่ิมจดัหาหุ้นส่วนเกนิได้ในวนัถดัจาก 
วนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
และตอ้งด าเนินการจดัหาให้แลว้เสร็จภายในก  าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีหุ้นของบริษทัดงักล่าวจะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นคร้ังแรก ให้ด าเนินการ
จดัหาให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกท่ีหุ้นนั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  กรณีท่ีหุ้นของบริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูแ่ลว้ ให้ด าเนินการจดัหาให้
แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
  ให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการส่งมอบหุ้นส่วนเกนิให้แกผู่จ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นส่วนเกนิซ่ึงจดัหาโดยใชว้ิธีการตามข้อ 3(2) หรือ (3) ให้แลว้เสร็จโดยไม่ชักช้า แต่ตอ้งไม่เกนิ 
สิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นส่วนเกนิไดค้รบถว้น 
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  ขอ้ 6   ในการด าเนินการจดัหาหุ้นเพ่ือส่งคืนหุ้นท่ียมืจากบุคคลอ่ืนตามขอ้ 3(1) 
ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิตอ้งจดัหาหุ้นเพ่ือส่งคืนดว้ยวิธีการตามขอ้ 3(2) หรือ (3) เท่านั้น  ทั้งน้ี ให้น าความ 
ในขอ้ 3 วรรคสอง และขอ้ 5 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว โดยอนุโลม  

  ขอ้ 7   ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าบญัชีหุ้นส่วนเกนิแยกต่างหากจากบญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิ  
  (2)2  จดัท ารายงานเก ีย่วกบัการจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือขอ้ 6 ให้แลว้เสร็จภายใน 
สิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือขอ้ 6 ไดค้รบถว้น แลว้แต่กรณี โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
          (ก)  รายงานโดยละเอียดซ่ึงมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก ีย่วกบัวนัท่ีมีการตั้งราคาหุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีจดัหา ช่วงของราคาซ้ือหุ้นดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์โดยระบุราคาซ้ือสูงสุดและต ่าสุด  
(ถา้มี) และให้จดัเกบ็รายงานดงักล่าวไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกนิเป็นเวลาอยา่งน้อย 
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดัท ารายงานดงักล่าว 
          (ข)  รายงานโดยสรุปซ่ึงมีขอ้มูลเก ีย่วกบัช่ือผูใ้ห้สิทธิซ้ือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีให้สิทธิ 
จ านวนหุ้นท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ และจ านวนหุ้นโดยรวมท่ีจัดหาโดยการซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์และให้จดัส่ง 
ต่อส านักงานภายในสิบวนัท าการนบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือขอ้ 6 ไดค้รบถว้น แลว้แต่กรณี 

   ขอ้ 8   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสัง่ และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 60/2547  เร่ือง การจดัสรรหุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย  
ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนักอ่นวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก  าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดมี้ประกาศ ค าสัง่ และหนงัสือเวียน  
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

 

 

 

 

                                                           
2
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 26/2559  เร่ือง การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ  านวนท่ีจดัจ  าหน่าย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2559  
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  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 60/2547  เร่ือง การจดัสรรหุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ลงวนัท่ี  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 10   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 

 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
____________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก  าหนดให้การออกหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย  ์
และการขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครองหรือมิไดมี้บุคคลใด
มอบหมายให้ขายหลกัทรัพยน์ั้น เป็นอ านาจของคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน และห้ามบริษทัหลกัทรัพย  ์
ขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัยงัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ในครอบครองหรือมิได้มีบุคคลใดมอบหมายให้ขาย
หลกัทรัพยน์ั้น  เวน้แต่คณะกรรมการก  ากบัตลาดทุนประกาศก  าหนดให้กระท าได ้จึงเห็นควรออกประกาศ 
เพ่ือทดแทนประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 60/2547  เร่ือง การจดัสรร 
หุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ . 45/2555  เร่ือง การจดัสรรหุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2555  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2555) 
ประกาศคณะกรรมการก  ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 26/2559  เร่ือง การจดัสรรหุ้นเกนิกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559) 


