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เรียน  ผูจ้ดัการ 

บริษทัหลกัทรัพยท์ุกบริษทั 
บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินทุกบริษทั 

 
ท่ี กลต.จ.(ว)   7 /2547  เร่ือง  แนวทางการจดัสรรหุน้ IPO 

 
ตามท่ีส านกังานมีความประสงคจ์ะท าใหก้ารจดัสรรหุ้น IPO มีความโปร่งใส 

และกระจายไปสู่ผูล้งทุนในวงกวา้ง  แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งค านึงถึงภาระและความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดกบัผูรั้บประกนัการจดัจ าหน่ายและบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ โดยส านกังานไดจ้ดัประชุม 
หารือเร่ืองน้ีกบัชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์และสมาคมบริษทัจดทะเบียน  
เม่ือวนัพุธท่ี 28 มกราคม 2547 แลว้ นั้น 

 
ส านกังานเห็นวา่ การจดัสรรหุน้ IPO ใหก้ระจายไปสู่ผูล้งทุนในวงกวา้งน่าจะช่วย 

ขยายฐานผูล้งทุนท่ียงัมีอยูจ่  ากดัใหก้วา้งขึ้น ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตลาดทุนในอนาคต  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีหุ้นของรัฐวิสาหกิจ  อยา่งไรก็ดี ส านกังานตระหนกัดีวา่ การจดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยแ์ต่ละคร้ังมีลกัษณะและความเป็นไปไดท่ี้จะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนรายยอ่ยแตกต่างกนั   
จึงควรให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูอ้อกหลกัทรัพยท่ี์จะพิจารณาด าเนินการไดต้าม 
ความเหมาะสม ส านกังานจึงเห็นควรก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัสรรหุน้ IPO วา่ นอกเหนือจาก 
การจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน กรรมการและพนักงานของผู้ออกหลกัทรัพย์ (ESOP) และ 
ลูกค้าปัจจุบัน  1  ของบริษัทหลักทรัพย์แลว้  การจดัสรรหุน้ในส่วนท่ีเหลือ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูอ้อกหลกัทรัพยส์ามารถเลือกวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
 

1. ด้านผู้ออกหลกัทรัพย์ 
 วิธีที่ 1  กนัส่วนไว้ให้ผู้มีอุปการคุณ 

(1)   ก่อนการจัดสรร : ใหร้ะบุลกัษณะของการมีอุปการคุณใหช้ดัเจน 
ในหนงัสือช้ีชวน เช่น ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ลูกคา้ผูฝ้ากเงิน ลูกคา้ผูกู้เ้งิน พนกังาน
บริษทัในเครือ กิจการท่ีจะเขา้มาร่วมท าธุรกิจ (strategic partners) เป็นตน้ 

 
1
 ลูกคา้ปัจจุบนั หมายถึง ลูกคา้ท่ีมีบญัชีและมีการซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยน์ั้นมาแลว้ก่อนท่ีจะไดร้ับการจดัสรรหุ้น 
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(2)  หลังการจัดสรร :  
(ก) รายงานเพ่ือการเผยแพร่ : ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อจดัท า 

รายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุน้สูงสุด 20 อนัดบัแรก โดยไม่นบัรวมผูล้งทุนสถาบนั และ ESOP โดย 
ใหร้ะบุลกัษณะการมีอุปการคุณตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน นอกจากน้ี ใหผู้อ้อกหลกัทรัพย ์
จดัท าตารางสรุปเฉพาะส าหรับหุน้ทั้งหมดท่ีจดัสรรใหผู้มี้อุปการคุณ โดยใหส้รุปจ านวนผูท่ี้ไดรั้บการ
จดัสรรในแต่ละลกัษณะตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน จ านวนหุน้ และจ านวนเงิน เพื่อเผยแพร่ดว้ย 

(ข) รายงานท่ีต้องส่งส านักงาน : ใหจ้ดัท ารายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรร
เรียงล าดบัสูงสุด 200 รายแรก ส่งใหส้ านกังาน โดยระบุเหตุผลส าหรับผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรแต่ละราย   
นอกจากน้ี หากส านกังานร้องขอ ผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งสามารถแสดงหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุน
เหตุผลการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป  โดยตอ้ง 
จดัเก็บเอกสารดงักล่าวไวท่ี้บริษทัเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 

(ค) รายงานท่ีต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ :  
ใหจ้ดัท ารายช่ือผูมี้อุปการคุณแยกแต่ละลกัษณะตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนใหค้รบทุก
ลกัษณะเฉพาะรายท่ีไดรั้บการจดัสรรมูลค่าตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
รับทราบ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีผูมี้อุปการคุณมอบสิทธิใหผู้อ่ื้นเป็นผูซ้ื้อหลกัทรัพย ์ 
ใหร้ะบุช่ือผูมี้อุปการคุณไวด้ว้ย 

 
 วิธีที่ 2  ไม่กนัส่วนไว้ให้ผู้มีอุปการคุณ : ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าเฉพาะ 

รายงานรายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุน้สูงสุด 20 อนัดบัแรก เพื่อเผยแพร่ตามขอ้ 1 วิธีท่ี 1 (2) (ก) 
 

2. ด้านบริษัทหลกัทรัพย์ 
 วิธีที่ 1  จัดสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือ2 ให้แก่ผู้จองซ้ือทุกรายเป็นข้ันๆ อย่างเป็นธรรม 

ส านกังานเสนอแนะใหบ้ริษทัหลกัทรัพยพ์ิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะใช้
วิธีจดัสรรหุน้โดยใหสิ้ทธิแก่ผูจ้องซ้ือทุกรายเป็นขั้นๆ อยา่งเป็นธรรม โดยมีวิธีปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) ก่อนการจัดสรร : ให้ระบุหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุ้นใหช้ดัเจนใน
หนงัสือช้ีชวนวา่ บริษทัหลกัทรัพยใ์ดจะเลือกใชวิ้ธีการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทุกรายเป็นขั้นๆ อยา่ง
เป็นธรรม โดยเกณฑก์ารจดัสรรตอ้งก าหนดมูลค่าจองซ้ือไวเ้ป็นขั้นๆ (board lot) และใหผู้จ้องซ้ือหุน้
ทุกรายไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนั โดยเร่ิมจากการจดัสรรให้ผูจ้องซ้ือทุกรายๆ ละ 1 board lot ก่อน และ
หากยงัมีหุน้เหลือ ให้จดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือมากกวา่ 1 board lot โดยในส่วนท่ีเหลือน้ี ก็ยงัคงให้

 
2 หุ้นส่วนท่ีเหลือ หมายถึง หุ้นนอกเหนือจากการจดัสรรให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั กรรมการและพนกังานของผูอ้อกหลกัทรัพย ์(ESOP) 
และลกูคา้ปัจจุบนัของบริษทัหลกัทรัพย ์
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สิทธิแก่ผูจ้องซ้ือทุกรายเท่าเทียมกนั และใชวิ้ธีเดียวกนัน้ีส าหรับขั้นต่อๆ ไปแต่ละขั้นจนกวา่จะ 
จดัสรรหุน้ในส่วนน้ีหมด 

(2) หลงัการจัดสรร : ร่วมกบัผูอ้อกหลกัทรัพยจ์ดัท าเฉพาะรายงาน 
รายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุน้สูงสุด 20 อนัดบัแรก เพื่อเผยแพร่ตามข้อ 1 วิธีท่ี 1 (2) (ก) 

วิธีที่ 2  จัดสรรตามดุลยพนิิจของบริษัทหลกัทรัพย์ 
(1)  ก่อนการจัดสรร : หากไม่ประสงคจ์ะจดัสรรใหผู้ล้งทุนรายยอ่ย  

ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูอ้อกหลกัทรัพยร์ะบุเหตุผลไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือช้ีชวน 
(2) หลงัการจัดสรร : 

(ก) รายงานเพ่ือการเผยแพร่ : ร่วมกบัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์ปิดเผย 
รายช่ือผูไ้ดรั้บการจดัสรรหุน้สูงสุด 20 อนัดบัแรก ตามขอ้ 1 วิธีท่ี 1 (2) (ก) 

(ข)  รายงานท่ีต้องส่งส านักงาน : ใหบ้ริษัทหลกัทรัพย์แต่ละแห่ง 
ท่ีไม่เลือกจัดสรรหุ้นด้วยวิธีให้ผู้จองซ้ือทุกรายเป็นข้ัน ๆ อย่างเป็นธรรม จดัท ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการ 
จดัสรรเรียงล าดบัสูงสุด 100 รายแรกของบริษัทหลกัทรัพย์นั้น ๆ ส่งใหส้ านกังาน โดยในรายงานดงักล่าว
ตอ้งระบุกลุ่มและเหตุผลการจดัสรรส าหรับผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรแต่ละราย  นอกจากน้ี หากส านกังานร้องขอ 
บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งสามารถแสดงหลกัฐานหรือขอ้มูลสนบัสนุนเหตุผลการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บ
การจดัสรรทุกรายท่ีมีมูลค่าการจองซ้ือตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้นไป โดยตอ้งจดัเก็บเอกสารดงักล่าวไวท่ี้บริษทั
เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  นอกจากน้ี ใหแ้จง้ดว้ยวา่หุ้นในส่วนท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ 
แต่ละแห่งจดัสรรเองตามดุลยพินิจ มีการจดัสรรหุน้แบ่งระหวา่งกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั1  และกลุ่มท่ีมิใช่ลูกคา้
คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ทั้งจ านวนผูไ้ดรั้บจดัสรร จ านวนหุน้ และจ านวนเงิน  เพื่อส านกังานจะจดัท าตาราง 
เปรียบเทียบวิธีปฏิบติัของบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ เปิดเผยเป็นการทัว่ไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
โทรศพัท ์0-2252-3223 ต่อ 1414 หรือ 0-2651-5957 
โทรสาร 0-2651-5949 
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