
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี นจ. 1/2545 

เร่ือง  แนวทางพิจารณาเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) 
และการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนและบุคคลใด ๆ 

    
  
  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน”) เห็นควร 
ก าหนดแนวทางพิจารณาในเร่ืองการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหลกัทรัพย ์("แบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ") และร่างหนงัสือช้ีชวนเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจ 
ถูกตอ้งตรงกนั  และเน่ืองจากการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวอาจเก่ียวพนักบัเร่ืองการส ารวจความตอ้งการ 
ซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) ก่อนท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ จะมีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงส านกังานไดเ้คยก าหนด 
แนวทางการพิจารณาไวแ้ลว้ตามประกาศแนวทางปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี นจ. 1 /2543 เร่ือง การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) ก่อนท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2543  ดงันั้น เพื่อรวบรวมเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ยกนั ส านกังานจึงขอยกเลิกประกาศท่ี นจ. 1/2543  
ดงักล่าว และใหใ้ชแ้นวทางการพิจารณาตามประกาศฉบบัน้ีแทน 
 
 ที่มา 

 1. มาตรา 65 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดให ้       
การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ จะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานและแบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว   

 2. มาตรา 69 ก าหนดใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลฯ ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยตาม 
รายการท่ีก าหนด ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบั ราคาที่คาดว่าจะขายของหลักทรัพย์ต่อหน่วย   

3. ในการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือผูล้งทุนใด ๆ  ท่ีผา่นมา ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยม์กัจะก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์แน่นอนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ และหนงัสือ 
ช้ีชวนท่ีใชใ้นการเสนอขายหลกัทรัพย ์เพื่อความสะดวกในการจองซ้ือของผูล้งทุน จึงท าใหมี้ประเด็นพิจารณา            
ดงัน้ี 

3.1 ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ะสามารถก าหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์เป็นช่วงราคา         
โดยยงัไม่ระบุราคาเสนอขายท่ีแน่นอนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวน ท่ีจะให้มี 
ผลใชบ้งัคบั ไดห้รือไม่ และ 
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3.2 ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์
ท่ีแน่นอนไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวน และประสงคจ์ะส ารวจความตอ้งการ 
ซ้ือหลกัทรัพย ์ณ ระดบัราคาต่าง ๆ (book building) ก่อนท่ีจะก าหนดราคาเสนอขาย การกระท าดงักล่าว 
จะเขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยก่์อนแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  
ซ่ึงขดักบัมาตรา 65  หรือไม่ 

แนวทางการก ากับดูแลของส านักงาน 

1. การก าหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์เป็นช่วงราคา 
 เน่ืองจากมาตรา 69 ก าหนดเพียงวา่ ใหร้ะบุราคาท่ีคาดวา่จะเสนอขายไวใ้นแบบแสดง 

รายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวน โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามความในมาตราดงักล่าว 
มิไดมี้ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี  ดงันั้น ส านกังานจึงพิจารณาวา่ การก าหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ 
เป็นช่วงราคา โดยยังไม่ระบุราคาเสนอขายที่แน่นอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และหนังสือช้ีชวน 
ที่มีผลใช้บังคับ สามารถกระท าได้ หากมีการเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัแจง้เพียงพอ 

 อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการยงัไม่ก าหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอน ท าใหผู้ล้งทุนไม่ทราบ      
จ านวนเงินท่ีตอ้งใชเ้พื่อจองซ้ือหลกัทรัพยอ์ยา่งแน่นอนดว้ย ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจึ์งอาจตอ้งใหผู้ล้งทุน 
ช าระเงินเพื่อจองซ้ือหลกัทรัพยใ์นราคาสูงสุดไปก่อน และหากในท่ีสุดแลว้ ราคาเสนอขายหลกัทรัพยต์ ่ากวา่          
ราคาสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ะคืนเงินค่าจองซ้ือส่วนท่ีช าระไวเ้กินนั้นใหผู้ล้งทุนต่อไป   
ดงันั้น หากเลือกเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ยวิธีน้ี ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยค์วรตอ้งแสดงไดว้า่ จะสามารถคืนเงิน         
ส่วนเกินดงักล่าวใหผู้ล้งทุนได ้โดยผูเ้สนอขายหลกัทรัพยจ์ะไม่น าเงินดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ก่อน 

2. การส ารวจความต้องการซ้ือหลกัทรัพย์ (book building) ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลฯ         
และร่างหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับ    

 เพื่อประโยชน์ในการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยใ์นแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ          
และร่างหนงัสือช้ีชวน ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยอ์าจประสงคจ์ะส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยก่์อนแบบ         
แสดงรายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  ส านกังานเห็นวา่ การท่ีบทบญัญติัตามมาตรา 65  
ท่ีก าหนดใหก้ารเสนอขายหลกัทรัพยจ์ะกระท าไดต่้อเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูล ฯ และร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทัว่ไปมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นประกอบการตดัสินใจ 
ลงทุนในหลกัทรัพย ์รวมทั้งมีระยะเวลาเพียงพอในการรับทราบขอ้มูลดงักล่าว  ในขณะท่ีการส ารวจความ          
ตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นกระบวนการในทางปฏิบติัท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์         
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ก่อนจะน าราคาเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไปเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวน เพื่อใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลฯ และร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นมีขอ้มูลครบถว้นและมีผลใช ้          
บงัคบัต่อไป  ดังน้ัน การส ารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์จึงเป็นการกระท าที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ           
มาตรา 65  ไม่เช่นนั้นจะท าให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถใชก้ลไกตลาดในการก าหนดราคาหลกัทรัพย ์
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ท่ีเสนอขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี การพิจารณาขา้งตน้จ ากดัเฉพาะการส ารวจความตอ้งการซ้ือ 
หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้งท่ีกฎหมายมีวตัถุประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครอง โดยตอ้งเป็น           
การกระท าท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูล้งทุนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยส์ ารวจความตอ้งการซ้ือ เป็นผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ธนาคารพาณิชย ์
(ข) บริษทัเงินทุน 
(ค) บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน 

ส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ) บริษทัประกนัภยั 
(ฉ) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลตาม (ฌ) 
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ซ) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
(ญ) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(ฎ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฏ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฐ) กองทุนรวม 
(ฑ) นิติบุคคลท่ีมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูต้รวจสอบบญัชี      

ตรวจสอบแลว้ตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทขึ้นไป 
(ฒ) นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 

เจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(ณ) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม 
ทั้งน้ี ลกัษณะของผูล้งทุนขา้งตน้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูล้งทุนท่ีประกาศ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย การยืน่ และการยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
ก าหนดใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฯ ต่อส านกังานก่อนการ 
เสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงการยกเวน้ดงักล่าวเป็นเพราะเห็นวา่ ผูล้งทุนกลุ่มน้ีน่าจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั           
การลงทุนเป็นอยา่งดี และมีอ านาจต่อรองใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยต์อ้งเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้งเพียงพอ                
ส าหรับการตดัสินใจลงทุน  อยา่งไรก็ดี ผูล้งทุนท่ีผูเ้สนอขายหลกัทรัพยส์ ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์
ขา้งตน้ไม่รวมถึงผูล้งทุนท่ีซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เสนอขายในมูลค่าตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้นไป เน่ืองจากผูล้งทุน 
ดงักล่าวมีลกัษณะไม่แตกต่างจากผูล้งทุนทัว่ไป เพียงแต่เป็นผูล้งทุนรายท่ีแสดงความสนใจซ้ือหลกัทรัพย ์
ในจ านวนมากเท่านั้น  ดงันั้น การส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยท่ี์กระท าต่อผูล้งทุนในกลุ่มน้ีจึงอาจมี 
ผลกระทบต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง ซ่ึงอาจจะขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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(2) ระยะเวลาท่ีส ารวจความตอ้งการซ้ือของผูล้งทุน ตอ้งเกิดขึ้นใกลเ้คียงกบัวนัท่ี            
ก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย ์เพราะหากระยะเวลาท่ีส ารวจความตอ้งการ ห่างจากวนัท่ีก าหนดราคามาก  
ก็ไม่อาจถือไดว้า่เป็นการกระท าเพื่อการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพยต์ามกรอบการพิจารณาน้ี  

(3) มีการแจกจ่ายร่างหนงัสือช้ีชวนตามมาตรา 77 ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีส ารวจความตอ้งการ          
ซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีขอ้มูลในส่วนอ่ืนครบถว้นแลว้ ขาดเพียงขอ้มูลในเร่ืองราคา 
หลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย และรายละเอียดการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ท่านั้น จึงถือวา่ผูล้งทุนในกลุ่มน้ีมีขอ้มูล 
ท่ีครบถว้นส าหรับการแสดงความสนใจซ้ือหลกัทรัพยต์ามเจตนารมณ์ของกฎหมายแลว้ และ 

(4) ราคาหลกัทรัพยท่ี์เสนอใหผู้ล้งทุนแสดงความสนใจซ้ือในช่วงการส ารวจ 
ความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์ยงัไม่ใช่ราคาท่ีแน่นอนโดยอาจก าหนดเป็นช่วงราคาใหผู้ล้งทุนระบุจ านวน 
หลกัทรัพยท่ี์ตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่าง ๆ ได ้  

อน่ึง ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่บุคคลในวงจ ากดั แมไ้ม่อยูภ่ายใตบ้งัคบั 
มาตรา 65  แต่ในการเสนอขายหลกัทรัพยบ์างประเภท ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์งัตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย       
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่จากส านกังานตามมาตรา 32  มาตรา 33  หรือมาตรา 34  ซ่ึงในบางคร้ัง ผูเ้สนอขาย 
หลกัทรัพยอ์าจตอ้งการส ารวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์ควบคู่ไปกบัการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขาย 
หลกัทรัพย ์ ส านกังานเห็นวา่ประเด็นพิจารณาเร่ืองน้ีไม่แตกต่างจากกรณีขา้งตน้มากนกั  ดงันั้น ส านกังาน 
จึงจะใชแ้นวพิจารณาเดียวกนัดว้ย โดยอนุโลม 

 
ส านกังานจึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2545 

 
 
 
 (นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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