ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ นจ. 1/2545
เรื่ อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building)
และการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและบุคคลใด ๆ

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน”) เห็นควร
กาหนดแนวทางพิจารณาในเรื่ องการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ ("แบบแสดงรายการข้อมูล ฯ") และร่ างหนังสื อชี้ชวนเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน และเนื่องจากการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าวอาจเกี่ยวพันกับเรื่ องการสารวจความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์ (book building) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูล ฯ จะมีผลใช้บงั คับ ซึ่งสานักงานได้เคยกาหนด
แนวทางการพิจารณาไว้แล้วตามประกาศแนวทางปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ นจ. 1 /2543 เรื่ อง การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ก่อนที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนจะมีผลใช้บงั คับ ลงวันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2543 ดังนั้น เพื่อรวบรวมเรื่ องที่เกี่ยวข้องไว้ดว้ ยกัน สานักงานจึงขอยกเลิกประกาศที่ นจ. 1/2543
ดังกล่าว และให้ใช้แนวทางการพิจารณาตามประกาศฉบับนี้แทน
ที่มา
1. มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ จะกระทาได้ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่
แบบแสดงรายการข้อมูล ฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานและแบบแสดงรายการข้อมูล ฯ และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บังคับแล้ว
2. มาตรา 69 กาหนดให้แบบแสดงรายการข้อมูลฯ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยตาม
รายการที่กาหนด ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ราคาที่คาดว่ าจะขายของหลักทรัพย์ ต่อหน่ วย
3. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อผูล้ งทุนใด ๆ ที่ผา่ นมา ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์มกั จะกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ที่แน่นอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ฯ และหนังสื อ
ชี้ชวนที่ใช้ในการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการจองซื้อของผูล้ งทุน จึงทาให้มีประเด็นพิจารณา
ดังนี้
3.1 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จะสามารถกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ เป็ นช่ วงราคา
โดยยังไม่ระบุราคาเสนอขายที่แน่นอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวน ที่จะให้มี
ผลใช้บงั คับ ได้หรื อไม่ และ

2
3.2 ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ประสงค์จะกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์
ที่แน่นอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวน และประสงค์จะสารวจความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์ ณ ระดับราคาต่าง ๆ (book building) ก่อนที่จะกาหนดราคาเสนอขาย การกระทาดังกล่าว
จะเข้าข่ายเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
ซึ่งขัดกับมาตรา 65 หรื อไม่
แนวทางการกากับดูแลของสานักงาน
1. การกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ เป็ นช่ วงราคา
เนื่องจากมาตรา 69 กาหนดเพียงว่า ให้ระบุราคาที่คาดว่าจะเสนอขายไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวน โดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามความในมาตราดังกล่าว
มิได้มีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในเรื่ องนี้ ดังนั้น สานักงานจึงพิจารณาว่า การกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์
เป็ นช่ วงราคา โดยยังไม่ ระบุราคาเสนอขายที่แน่ นอนไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลฯ และหนังสื อชี้ชวน
ที่มีผลใช้ บังคับ สามารถกระทาได้ หากมีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดแจ้งเพียงพอ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการยังไม่กาหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน ทาให้ผลู ้ งทุนไม่ทราบ
จานวนเงินที่ตอ้ งใช้เพื่อจองซื้ อหลักทรัพย์อย่างแน่นอนด้วย ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จึงอาจต้องให้ผลู ้ งทุน
ชาระเงินเพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ในราคาสู งสุ ดไปก่อน และหากในที่สุดแล้ว ราคาเสนอขายหลักทรัพย์ต่ากว่า
ราคาสู งสุ ดที่กาหนดไว้ ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จะคืนเงินค่าจองซื้อส่ วนที่ชาระไว้เกินนั้นให้ผลู ้ งทุนต่อไป
ดังนั้น หากเลือกเสนอขายหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีน้ ี ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ควรต้องแสดงได้วา่ จะสามารถคืนเงิน
ส่ วนเกินดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนได้ โดยผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์จะไม่นาเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ก่อน
2. การสารวจความต้ องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ก่อนแบบแสดงรายการข้ อมูลฯ
และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ
และร่ างหนังสื อชี้ชวน ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์อาจประสงค์จะสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ก่อนแบบ
แสดงรายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ สานักงานเห็นว่า การที่บทบัญญัติตามมาตรา 65
ที่กาหนดให้การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูล ฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับแล้วนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปมีขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วนประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ รวมทั้งมีระยะเวลาเพียงพอในการรับทราบข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่การสารวจความ
ต้องการซื้อหลักทรัพย์เป็ นกระบวนการในทางปฏิบตั ิที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์
ได้อย่างเหมาะสม ก่อนจะนาราคาเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไปเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และ
ร่ างหนังสื อชี้ชวน เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่ างหนังสื อชี้ชวนนั้นมีขอ้ มูลครบถ้วนและมีผลใช้
บังคับต่อไป ดังนั้น การสารวจความต้ องการซื้อหลักทรัพย์ จึงเป็ นการกระทาที่ไม่ ขัดต่ อวัตถุประสงค์ ของ
มาตรา 65 ไม่เช่นนั้นจะทาให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้กลไกตลาดในการกาหนดราคาหลักทรัพย์

3
ที่เสนอขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาข้างต้นจากัดเฉพาะการสารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้างที่กฎหมายมีวตั ถุประสงค์จะให้ความคุม้ ครอง โดยต้องเป็ น
การกระทาที่มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ผูล้ งทุนที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์สารวจความต้องการซื้อ เป็ นผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิ ชย์
(ข) บริ ษทั เงินทุน
(ค) บริ ษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุน
ส่ วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษทั ประกันภัย
(ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็ นบุคคลตาม (ฌ)
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(ญ) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ฎ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฏ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฐ) กองทุนรวม
(ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปี ล่าสุ ดที่ผตู ้ รวจสอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่ งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ฒ) นิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ
เจ็ดสิ บห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(ณ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ลักษณะของผูล้ งทุนข้างต้นสอดคล้องกับลักษณะของผูล้ งทุนที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย การยืน่ และการยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
กาหนดให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้รับยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลฯ ต่อสานักงานก่อนการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งการยกเว้นดังกล่าวเป็ นเพราะเห็นว่า ผูล้ งทุนกลุ่มนี้ น่าจะมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลงทุนเป็ นอย่างดี และมีอานาจต่อรองให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องเพียงพอ
สาหรับการตัดสิ นใจลงทุน อย่างไรก็ดี ผูล้ งทุนที่ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์สารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์
ข้างต้นไม่ รวมถึงผูล้ งทุนที่ซ้ือหลักทรัพย์ที่เสนอขายในมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากผูล้ งทุน
ดังกล่าวมีลกั ษณะไม่แตกต่างจากผูล้ งทุนทัว่ ไป เพียงแต่เป็ นผูล้ งทุนรายที่แสดงความสนใจซื้ อหลักทรัพย์
ในจานวนมากเท่านั้น ดังนั้น การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ที่กระทาต่อผูล้ งทุนในกลุ่มนี้ จึงอาจมี
ผลกระทบต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง ซึ่งอาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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(2) ระยะเวลาที่สารวจความต้องการซื้อของผูล้ งทุน ต้องเกิดขึ้นใกล้เคียงกับวันที่
กาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ เพราะหากระยะเวลาที่สารวจความต้องการ ห่างจากวันที่กาหนดราคามาก
ก็ไม่อาจถือได้วา่ เป็ นการกระทาเพื่อการกาหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ตามกรอบการพิจารณานี้
(3) มีการแจกจ่ายร่ างหนังสื อชี้ชวนตามมาตรา 77 ให้แก่ผลู ้ งทุนที่สารวจความต้องการ
ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งร่ างหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวมีขอ้ มูลในส่ วนอื่นครบถ้วนแล้ว ขาดเพียงข้อมูลในเรื่ องราคา
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย และรายละเอียดการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เท่านั้น จึงถือว่าผูล้ งทุนในกลุ่มนี้ มีขอ้ มูล
ที่ครบถ้วนสาหรับการแสดงความสนใจซื้ อหลักทรัพย์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว และ
(4) ราคาหลักทรัพย์ที่เสนอให้ผลู ้ งทุนแสดงความสนใจซื้อในช่วงการสารวจ
ความต้องการซื้อหลักทรัพย์ ยังไม่ใช่ราคาที่แน่นอนโดยอาจกาหนดเป็ นช่วงราคาให้ผลู ้ งทุนระบุจานวน
หลักทรัพย์ที่ตอ้ งการซื้อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ ได้
อนึ่ง ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจากัด แม้ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับ
มาตรา 65 แต่ในการเสนอขายหลักทรัพย์บางประเภท ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ยงั ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่จากสานักงานตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรื อมาตรา 34 ซึ่งในบางครั้ง ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์อาจต้องการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ สานักงานเห็นว่าประเด็นพิจารณาเรื่ องนี้ไม่แตกต่างจากกรณี ขา้ งต้นมากนัก ดังนั้น สานักงาน
จึงจะใช้แนวพิจารณาเดียวกันด้วย โดยอนุโลม
สานักงานจึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

