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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement: PP) ในราคาต ่า ซึ่งได้แก่ การเสนอขายในราคาทีต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด หรอืต ่ากว่า
ราคา Book Building หรอืต ่ากว่าราคายุติธรรมที่ประเมนิโดยที่ปรกึษาทางการเงนิ (“FA”) โดยหลกัเกณฑ์ของทัง้ 2 
หน่วยงาน มวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ โดยส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้ารเสนอขายหุน้ PP 
ในราคาต ่าตอ้งไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. และไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และในสว่นของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนดใหหุ้น้ทีไ่ดจ้ากการขาย PP ในราคาต ่ามรีะยะเวลาหา้มขาย (Silent Period) 1 ปี โดยเมื่อครบ 6 เดอืนสามารถ
ทยอยขายได้ร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขาย อย่างไรก็ตาม หลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งดงักล่าวยงัมคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีด 

ต่อมาส านักงาน ก.ล.ต. ไดม้กีารปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ดงักล่าว โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระและระยะเวลาการ
ด าเนินการในการจดัหาเงนิทุนของบรษิทัจดทะเบยีน ในขณะเดยีวกนัก็ยงัคงหลกัการการก ากบัดูแลใหผู้ถ้อืหุน้และผู้
ลงทนุไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

เพื่อใหห้ลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ PP สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และไม่เป็นภาระเกนิสมควรต่อบรษิทัจดทะเบยีนในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ตลอดจนให้ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนยงัไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรทบทวน
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหุน้ PP ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปในครัง้นี้ดว้ย  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ตัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่18 พฤศจกิายน 2565 ทางช่องทาง https://forms.gle/4h6Cvuz7vE1basau8 หรอื Email: 
MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-9805, 
9362 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4h6Cvuz7vE1basau8
mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th
mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็  
 

หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั และข้อเสนอ 

 ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณี
บรษิทัจดทะเบยีนมกีารเสนอขายหุน้ PP ในราคาต ่ากว่าราคาตลาด โดยมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

1. นิยาม “ราคาตลาด” 

ร่างหลกัเกณฑ์ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีอยู่
ระหว่างรบัฟังความคิดเหน็ 

หลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ปัจจุบนั ข้อเสนอ 

• ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่
น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนัแต่
ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อน
วนัก าหนดราคาเสนอขาย  ทัง้นี้ วนั
ก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไป
ตามมตคิณะกรรมการ   

• ราคา Book Building กรณีราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักขา้งตน้ไม่สามารถ
ค านวณไดห้รอืไม ่เหมาะสมเมือ่
พจิารณาจากสภาพคล่องในการซือ้
ขายหุน้  

• ราคายุตธิรรมทีป่ระเมนิโดย FA ที่
อยู่ในบญัชทีีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเหน็ชอบ  กรณีไม ่สามารถ
ก าหนดราคา Book Building  

• ส าหร บักรณ ีการ เสนอขายหุ น้
รองรบั Warrant PP จะพจิารณา
จากราคาเสนอขาย Warrant PP 
รวมกบัราคาใชส้ทิธทิีจ่ ะซื ้อหุ น้ 
เปรยีบเทยีบกบัราคาตลาดตาม
นิยามทีป่รบัปรุง 

• ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ทีม่ กีารซื ้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อย
กว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่
ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั
ก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขาย
หุน้ หรอืก่อนวนัทีม่กีารแปลง
สภาพหลกัทรพัยเ์ป็นหุน้จาก
การเสนอขายหลกัทรพัย์ 

• ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใหใ้ชร้าคา
ยุตธิรรมทีป่ระเมนิโดย FA ที่
อยู่ในบญัชทีีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
ใหค้วามเหน็ชอบ 

ปรบัปรุงโดยใหใ้ชน้ิยาม “ราคา
ตลาด” ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อลดภาระ
ของบรษิทัจดทะเบยีน 
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2. ข้อยกเว้น  

ข้อยกเว้นตามร่างหลกัเกณฑ์
ส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีอยู่ระหว่างรบัฟัง

ความคิดเหน็ 

ข้อยกเว้น Silent Period ตามหลกัเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ปัจจุบนั 
ข้อเสนอ 

• - 

 

• ผู ล้ ง ท ุน ส ถ า บ นั ที ไ่ ม ่ใ ช ่ 
Private Fund และเจา้หนี้ปรบั
โครงสรา้งหนี้ 

• ยกเวน้ใหก้บัเจา้หนี้ปรบั
โครงสรา้งหนี ้จากการ
ฟ้ืนฟูกจิการ (เพื่อไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟู
กจิการ) 

   

• การน าหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร 
Right Offering (“RO”) หรอื 
Preferential Public offering 
(“PPO”)1 มาเสนอขาย PP ในราคา
ไม่ต ่าราคา RO/ PPO และตอ้งเป็น
หุน้ทีเ่หลอืภายหลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้
ใชส้ทิธเิกนิสดัสว่นของตนแลว้ 

• การน าหุน้ทีเ่หลอืจากการ
จดัสรร RO มาเสนอขาย PP 
ในราคาไม่ต ่ากว่าราคา RO 
โดยบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งมี
กระบวนการใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ
สามารถใชส้ทิธเิกนิกว่า
สดัส่วนของตนแลว้ 

• ปรบัปร ุงข อ้ยกเวน้ ใน
ส่วนนี้ โดยยกเวน้ใหก้บั
หุ น้ที เ่หล อืจากจดัสรร 
PPO เ ช ่น เ ด ยี ว ก บั
ห ล กั เ ก ณ ฑ ข์ อ ง
ส านักงาน ก.ล.ต.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในลกัษณะเป็นการทัว่ไป โดยก าหนดเงือ่นไขใหผู้ท้ ีจ่ะซื้อหุน้ต้องเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจ านวนการจองซื้ อไม่เกนิ
กว่าสดัส่วนการถอืหุน้ โดยเป็นการเสนอขายตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีใ่หเ้สนอขายต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั แต่จะไม่เ สนอขายใหผู้ถ้อื
หุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็น้ีหรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.gle/4h6Cvuz7vE1basau8  

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ข้อหารือท่ี 1: ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงนิยาม “ราคาตลาด” ในหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ PP ของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต.   

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 
 
 
 

https://forms.gle/4h6Cvuz7vE1basau8
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ข้อหารือท่ี 2:  ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการผ่อนผนั Silent Period ใหแ้ก่เจา้หนี้ปรบัโครงสรา้งหนี้จากการฟ้ืนฟู
กจิการ เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

ข้อหารือท่ี 3:  ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการยกเวน้ใหแ้ก่การเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจดัสรร PPO เช่นเดยีวกบั
หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. เพือ่ลดภาระของบรษิทัจดทะเบยีน 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
โป รดส่ งคว าม เห็นของท่ านกลับมา ที่  MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภาย ในวันที ่

18 พฤศจกิายน 2565 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอเรยีนว่าขอ้มูลส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หไ้วจ้ะถูกประมวลผลและไดร้บัการคุม้ครอง
ตามค าประกาศเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถศกึษารายละเอยีดไดจ้าก 
https://www.set.or.th/th/privacy-notice  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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