16 กุมภาพันธ์ 2547
เรี ยน ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั หลักทรัพย์ทุกบริ ษทั
บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินทุกบริ ษทั
ที่ กลต.จ.(ว) 7 /2547 เรื่ อง แนวทางการจัดสรรหุน้ IPO
ตามที่สานักงานมีความประสงค์จะทาให้การจัดสรรหุ้น IPO มีความโปร่ งใส
และกระจายไปสู่ผลู ้ งทุนในวงกว้าง แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคานึงถึงภาระและความเสี่ ยง
ที่จะเกิดกับผูร้ ับประกันการจัดจาหน่ายและบริ ษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยสานักงานได้จดั ประชุม
หารื อเรื่ องนี้กบั ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2547 แล้ว นั้น
สานักงานเห็นว่า การจัดสรรหุน้ IPO ให้กระจายไปสู่ผลู ้ งทุนในวงกว้างน่าจะช่วย
ขยายฐานผูล้ งทุนที่ยงั มีอยูจ่ ากัดให้กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี หุ้นของรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ดี สานักงานตระหนักดีวา่ การจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละครั้งมีลกั ษณะและความเป็ นไปได้ที่จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผลู ้ งทุนรายย่อยแตกต่างกัน
จึงควรให้อยูใ่ นดุลยพินิจของบริ ษทั หลักทรัพย์และผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่จะพิจารณาดาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม สานักงานจึงเห็นควรกาหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดสรรหุน้ IPO ว่า นอกเหนือจาก
การจัดสรรให้ แก่ ผ้ ลู งทุนสถาบัน กรรมการและพนักงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (ESOP) และ
ลูกค้ าปัจจุบัน 1 ของบริษัทหลักทรัพย์ แล้ว การจัดสรรหุน้ ในส่ วนที่เหลือ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์และ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ด้ านผู้ออกหลักทรัพย์
วิธีที่ 1 กันส่ วนไว้ ให้ ผ้ มู ีอุปการคุณ
(1) ก่อนการจัดสรร : ให้ระบุลกั ษณะของการมีอุปการคุณให้ชดั เจน
ในหนังสื อชี้ชวน เช่น ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้า ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้าผูฝ้ ากเงิน ลูกค้าผูก้ เู้ งิน พนักงาน
บริ ษทั ในเครื อ กิจการที่จะเข้ามาร่ วมทาธุรกิจ (strategic partners) เป็ นต้น
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ลูกค้าปัจจุบนั หมายถึง ลูกค้าที่มีบญั ชีและมีการซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์น้ นั มาแล้วก่อนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น

-2(2) หลังการจัดสรร :
(ก) รายงานเพื่อการเผยแพร่ : ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อจัดทา
รายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ สูงสุด 20 อันดับแรก โดยไม่นบั รวมผูล้ งทุนสถาบัน และ ESOP โดย
ให้ระบุลกั ษณะการมีอุปการคุณตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน นอกจากนี้ ให้ผอู ้ อกหลักทรัพย์
จัดทาตารางสรุ ปเฉพาะสาหรับหุน้ ทั้งหมดที่จดั สรรให้ผมู ้ ีอุปการคุณ โดยให้สรุ ปจานวนผูท้ ี่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละลักษณะตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน จานวนหุน้ และจานวนเงิน เพื่อเผยแพร่ ดว้ ย
(ข) รายงานที่ต้องส่ งสานักงาน : ให้จดั ทารายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรร
เรี ยงลาดับสูงสุด 200 รายแรก ส่งให้สานักงาน โดยระบุเหตุผลสาหรับผูท้ ี่ได้รับจัดสรรแต่ละราย
นอกจากนี้ หากสานักงานร้องขอ ผูอ้ อกหลักทรัพย์ตอ้ งสามารถแสดงหลักฐานหรื อข้อมูลสนับสนุน
เหตุผลการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยต้อง
จัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
(ค) รายงานที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ :
ให้จดั ทารายชื่อผูม้ ีอุปการคุณแยกแต่ละลักษณะตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนให้ครบทุก
ลักษณะเฉพาะรายที่ได้รับการจัดสรรมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบ
ทั้งนี้ กรณี ที่ผมู ้ ีอุปการคุณมอบสิ ทธิให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์
ให้ระบุชื่อผูม้ ีอุปการคุณไว้ดว้ ย
วิธีที่ 2 ไม่ กนั ส่ วนไว้ ให้ ผ้ มู ีอุปการคุณ : ร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั ทาเฉพาะ
รายงานรายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ สูงสุด 20 อันดับแรก เพื่อเผยแพร่ ตามข้อ 1 วิธีที่ 1 (2) (ก)
2. ด้านบริษัทหลักทรัพย์
วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นส่ วนที่เหลือ2 ให้ แก่ ผ้ จู องซื้อทุกรายเป็ นขั้นๆ อย่ างเป็ นธรรม
สานักงานเสนอแนะให้บริ ษทั หลักทรัพย์พิจารณาความเป็ นไปได้ที่จะใช้
วิธีจดั สรรหุน้ โดยให้สิทธิแก่ผจู ้ องซื้อทุกรายเป็ นขั้นๆ อย่างเป็ นธรรม โดยมีวิธีปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ก่อนการจัดสรร : ให้ระบุหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นให้ชดั เจนใน
หนังสื อชี้ชวนว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ใดจะเลือกใช้วิธีการจัดสรรให้แก่ผจู ้ องซื้อทุกรายเป็ นขั้นๆ อย่าง
เป็ นธรรม โดยเกณฑ์การจัดสรรต้องกาหนดมูลค่าจองซื้อไว้เป็ นขั้นๆ (board lot) และให้ผจู ้ องซื้อหุน้
ทุกรายได้รับสิ ทธิเท่าเทียมกัน โดยเริ่ มจากการจัดสรรให้ผจู ้ องซื้อทุกรายๆ ละ 1 board lot ก่อน และ
หากยังมีหุน้ เหลือ ให้จดั สรรให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้อมากกว่า 1 board lot โดยในส่วนที่เหลือนี้ ก็ยงั คงให้
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หุ้นส่วนที่เหลือ หมายถึง หุ้นนอกเหนือจากการจัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน กรรมการและพนักงานของผูอ้ อกหลักทรัพย์ (ESOP)
และลูกค้าปัจจุบนั ของบริ ษทั หลักทรัพย์

-3สิ ทธิแก่ผจู ้ องซื้อทุกรายเท่าเทียมกัน และใช้วิธีเดียวกันนี้สาหรับขั้นต่อๆ ไปแต่ละขั้นจนกว่าจะ
จัดสรรหุน้ ในส่ วนนี้หมด
(2) หลังการจัดสรร : ร่ วมกับผูอ้ อกหลักทรัพย์จดั ทาเฉพาะรายงาน
รายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ สูงสุด 20 อันดับแรก เพื่อเผยแพร่ ตามข้อ 1 วิธีที่ 1 (2) (ก)
วิธีที่ 2 จัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์
(1) ก่อนการจัดสรร : หากไม่ประสงค์จะจัดสรรให้ผลู ้ งทุนรายย่อย
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์และผูอ้ อกหลักทรัพย์ระบุเหตุผลไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อชี้ชวน
(2) หลังการจัดสรร :
(ก) รายงานเพื่อการเผยแพร่ : ร่ วมกับผูอ้ อกหลักทรัพย์เปิ ดเผย
รายชื่อผูไ้ ด้รับการจัดสรรหุน้ สูงสุด 20 อันดับแรก ตามข้อ 1 วิธีที่ 1 (2) (ก)
(ข) รายงานที่ต้องส่ งสานักงาน : ให้บริษัทหลักทรัพย์แต่ ละแห่ ง
ที่ไม่ เลือกจัดสรรหุ้นด้ วยวิธีให้ ผ้ จู องซื้อทุกรายเป็ นขั้น ๆ อย่ างเป็ นธรรม จัดทารายชื่อผูท้ ี่ได้รับการ
จัดสรรเรี ยงลาดับสูงสุด 100 รายแรกของบริษัทหลักทรัพย์น้นั ๆ ส่งให้สานักงาน โดยในรายงานดังกล่าว
ต้องระบุกลุ่มและเหตุผลการจัดสรรสาหรับผูท้ ี่ได้รับจัดสรรแต่ละราย นอกจากนี้ หากสานักงานร้องขอ
บริ ษทั หลักทรัพย์ตอ้ งสามารถแสดงหลักฐานหรื อข้อมูลสนับสนุนเหตุผลการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผไู ้ ด้รับ
การจัดสรรทุกรายที่มีมูลค่าการจองซื้ อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั
เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย นอกจากนี้ ให้แจ้งด้วยว่าหุ ้นในส่วนที่บริษัทหลักทรัพย์
แต่ละแห่ งจัดสรรเองตามดุลยพินิจ มีการจัดสรรหุน้ แบ่งระหว่างกลุ่มลูกค้าปัจจุบนั 1 และกลุ่มที่มิใช่ลูกค้า
คิดเป็ นสัดส่ วนเท่าใด ทั้งจานวนผูไ้ ด้รับจัดสรร จานวนหุน้ และจานวนเงิน เพื่อสานักงานจะจัดทาตาราง
เปรี ยบเทียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั หลักทรัพย์ต่างๆ เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอแสดงความนับถือ
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