
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กธ.  60/2547 

เร่ือง   การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 98(5) และมาตรา 116                                       
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการ ก.ล.ต.                                 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 19/2541  

เร่ือง  การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 9/2542   

เร่ือง  การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2542 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 57/2545  

เร่ือง  การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ                              
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้ง                           
ใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ 
  (2)  “ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน”  หมายความวา่  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหา 
หุน้ส่วนท่ีเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายเพื่อส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืน 
ใหแ้ก่ผูใ้หย้มืตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 
  (3)  “จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หรือ “การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน”  หมายความวา่                                  
การจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย โดยการจดัสรรหุน้เกินจ านวน                               
ดงักล่าวกระท าไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 
  (4)  “หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน            
หรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

(5)  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (6)  “ส านกังาน”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
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  ขอ้ 3   ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยจ์ะจดัสรรหุน้ส่วนเกินไดต้่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัสรรหุ้นส่วนเกินกระท าพร้อมกบัการจดัจ าหน่ายหุน้ดงัต่อไปน้ี  
(ก)  หุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัมหาชนจ ากดั ไม่วา่จะมีผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 

เสนอขายในคราวเดียวกนัดว้ยหรือไม่ หรือ 
(ข)  หุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหุน้ 

(2) ผูเ้สนอขายหุน้ตาม (1)(ก) หรือ (ข) ไดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล                                 
การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน  
  (3)  ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดรั้บสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มเติมจากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือ 
จากผูถื้อหุน้ในจ านวนท่ีเท่ากบัจ านวนสูงสุดท่ีจะมีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน  ทั้งน้ี การใหสิ้ทธิ                           
ดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นหนงัสือ โดย 

       (ก)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่เพิ่มเติมจาก 
บริษทัมหาชนจ ากดั สิทธิท่ีไดรั้บจากบริษทัมหาชนจ ากดัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประกาศ                            
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหสิ้ทธิผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินซ้ือหุน้                  
ภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุน้ท่ีมีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน 
         (ข)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้                    
ตอ้งมีการจดัใหผู้ถื้อหุน้นั้นฝากหุน้จ านวนดงักล่าวไวก้บัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้น
สามารถส่งมอบหุน้ใหต้ามท่ีไดผ้กูพนัไว ้
  (4)  หุน้ส่วนเกินตอ้งมีจ านวนท่ีแน่นอนซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ของจ านวนหุน้ 
ทั้งหมดท่ีเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ                     
ร่างหนงัสือช้ีชวน 
  (5)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งมีเพียงรายเดียว 
โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินดงักล่าวตอ้งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย  ์
  (6)  ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน                          
ไดรั้บสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้จากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  ในแบบแสดงรายการ                         
ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ                 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหสิ้ทธิผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินซ้ือหุน้ภายหลงั                            
การจดัจ าหน่ายหุน้ท่ีมีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน  

(7)  การจดัสรรหุน้ส่วนเกินจะกระท าไดเ้ม่ือปรากฏวา่ ณ วนัปิดการเสนอขายหุน้ 
ทั้งหมดท่ีเสนอขายตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ                                   
ร่างหนงัสือช้ีชวน มีผูจ้องซ้ือหุน้เป็นจ านวนมากกวา่หุน้ทั้งหมดท่ีเสนอขายดงักล่าว  
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ในกรณีท่ีการจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหน่ึงเขา้ข่ายเป็นการขายหุน้ 
โดยท่ียงัไม่มีหลกัทรัพยอ์ยูใ่นครอบครอง ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยส์ามารถกระท าเช่นนั้นได ้ 
โดยไม่เป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 98(5) และไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มี 
หลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครอง 

  ขอ้ 4   ใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ 
การจดัสรรหุ้นส่วนเกินดว้ยวิธีการดงัน้ี 

(1)  ยมืหุน้ทั้งจ านวนจากบุคคลอ่ืน  
(2)  ซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์                    

ประกาศก าหนดดว้ยความเห็นชอบของส านกังาน 
(3)  ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากบริษทัมหาชนจ ากดัหรือผูถื้อหุน้ 
การจดัหาหุน้โดยใชวิ้ธีการตามวรรคหน่ึง (3) ใหก้ระท าไดเ้พียงคร้ังเดียว                                 

และเม่ือใชว้ิธีการดงักล่าวแลว้ ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจะใชว้ิธีการตามวรรคหน่ึง (2) อีกไม่ได ้  

ขอ้ 5   ในกรณีท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจะจดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงได ้            
รับการจดัสรรหุน้ส่วนเกินโดยใชว้ิธีการตามขอ้ 4(1)  ใหผู้จ้ดัหาหุ้นส่วนเกินด าเนินการจดัหาให ้            
แลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้ และใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการส่งมอบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ  
การจดัสรรหุ้นส่วนเกินภายในระยะเวลาเดียวกบัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหุน้ใหแ้ก่                    
ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรรจากหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย   

ขอ้ 6   ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจะจดัหาหุ้นเพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ                                  
การจดัสรรหุ้นส่วนเกิน โดยใชว้ิธีการตามขอ้ 4(2) หรือ (3) ไดก้็ต่อเม่ือผูจ้องซ้ือยนิยอมท่ีจะรับ                          
มอบหุน้หลงัจากวนัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยต์อ้งส่งมอบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บการจดัสรร                            
จากหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 
  ในการด าเนินการจดัหาหุน้เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 
โดยใชวิ้ธีการตามขอ้ 4(2) หรือ (3) ใหผู้จ้ดัหาหุ้นส่วนเกินเร่ิมจดัหาหุน้ส่วนเกินไดใ้นวนัถดัจาก 
วนัปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ                                
ร่างหนงัสือช้ีชวน และตอ้งด าเนินการจดัหาให้แลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีหุน้ของบริษทัดงักล่าวจะเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นคร้ังแรก                                
ใหด้ าเนินการจดัหาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัแรกท่ีหุ้นนั้นเร่ิมซ้ือขายใน                                      
ตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  กรณีท่ีหุน้ของบริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยูแ่ลว้                                           
ใหด้ าเนินการจดัหาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้ทั้งหมด                     
ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน 
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ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการส่งมอบหุน้ส่วนเกินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือซ่ึงไดรั้บ 
การจดัสรรหุ้นส่วนเกินซ่ึงจดัหาโดยใชว้ิธีการตามขอ้ 4(2) หรือ (3) ใหแ้ลว้เสร็จโดยไม่ชกัชา้  
แต่ตอ้งไม่เกินสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นส่วนเกินไดค้รบถว้น 

ขอ้ 7   ในการด าเนินการจดัหาหุน้เพื่อส่งคืนหุน้ท่ียมืจากบุคคลอ่ืนตามขอ้ 4(1)                       
ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพื่อส่งคืนดว้ยวิธีการตามขอ้ 4(2) หรือ (3) เท่านั้น  ทั้งน้ี                             
ใหน้ าความในขอ้ 4 วรรคสอง และขอ้ 6 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว                    
โดยอนุโลม 

  ขอ้ 8   ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าบญัชีหุน้ส่วนเกินแยกต่างหากจากบญัชีหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัหา                                 
หุน้ส่วนเกิน 
  (2)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัหาหุน้ตามขอ้ 4 หรือขอ้ 7 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุ้นตามขอ้ 4 หรือขอ้ 7 ไดค้รบถว้น แลว้แต่กรณี โดยใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  รายงานโดยละเอียดซ่ึงมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัวนัท่ีมีการตั้งราคาหุน้ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัหา ช่วงของราคาซ้ือหุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์โดยระบุราคาซ้ือสูงสุดและ                    
ต ่าสุด (ถา้มี)  และใหจ้ดัเก็บรายงานดงักล่าวไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน                          
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจดัท ารายงานดงักล่าว 
 (ข)  รายงานโดยสรุปซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือผูใ้หสิ้ทธิซ้ือหุน้ จ านวนหุน้                         
ท่ีใหสิ้ทธิ จ านวนหุน้ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิ และจ านวนหุน้โดยรวมท่ีจดัหาโดยการซ้ือในตลาดหลกัทรัพย ์              
และใหจ้ดัส่งต่อส านกังานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีจดัหาหุน้ตามขอ้ 4 หรือขอ้ 7 ไดค้รบถว้น                 
แลว้แต่กรณี  

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2547 เป็นตน้ไป 

  ประกาศ   ณ   วนัท่ี  29 พฤศจิกายน 2547 
 
 
 (นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ)์ 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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