
 

    
 
 
 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
เลขท่ี อจท. 43/2559 

 

เร่ือง 
ร่างประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก 

ให้กับผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
 

เผยแพร่เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 
 

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ ตามที่ติดต่อด้านล่าง 
หรือ email : corporat@sec.or.th 

 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 
 

 ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังน้ี 
1. นายนิติ อินทรวิชา   โทรศัพท์ 0-2263-6111 
2. นางสาววรรณษา อื้อเชี่ยวชาญกิจ   โทรศัพท์ 0-2263-6123 
3. นายจิรายุ เจริญตั้งสินชัย   โทรศัพท์ 0-2695-9537 
4. นางสาวกวินทิพย์ แร่ทอง   โทรศัพท ์0-2695-4690 

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตจุักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท ์0-2263-6111 หรือ 0-2263-6123 หรือ 0-2695-9537 โทรสาร 0-2263-6366 

http://www.sec.or.th/
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1. บทน า 

เน่ืองจากสภาพการซื้อขายหุ้น IPO ที่ร้อนแรงในช่วงคร่ึงหลังของปี 2557 พบว่า หุ้น IPO มีราคา
ซื้อขายในช่วงแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สูงกว่าราคา IPO เป็น
อย่างมาก (“หุ้นร้อนแรง”) ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากหุ้น IPO ที่ร้อนแรงส่วนใหญ่มีการจัดสรรกระจุกตัว
ในผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (related persons “RP”)  (“กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง”) กับบริษัท 
ที่เสนอขายหุ้น IPO (“บริษัท”) ในสัดส่วนที่สูงมากประมาณ 40% - 50% ของจ านวนหุ้นที่เสนอขาย  
ทั้งนี้ การที่หุ้น IPO กระจุกตัวในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ท าให้กลุ่มดังกล่าวสามารถควบคุมปริมาณหุ้น 
(supply) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยเมื่อ supply มีจ ากัด หากมีความต้องการซื้อ (demand) ถึงแม้เป็น
จ านวนที่ไม่สูงมาก ก็อาจท าให้สร้างราคาหุ้นสูงได้ง่าย ส านักงานจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรหุ้น IPO โดยก าหนดให้มีการจัดสรรให้กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ไม่เกิน 25% ของจ านวน
หุ้นที่เสนอขาย IPO จากเดิมที่ไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าว   

ส านักงานได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการแก้ไขหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณและ RP (เอกสารแนบ 1) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น 
จากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทาง website ของส านักงานระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559  
ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ส านักงานได้รับข้อคิดเห็นบางประการจากภาคเอกชน1 รวมทั้งได้เสนอหลักการดังกล่าวให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน  
และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“คณะอนุกรรมการฯ”) พิจารณาด้วยแล้ว โดยส านักงาน 
ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนด าเนินการยกร่างประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องจ านวน 6 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

1. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (เอกสารแนบ 2) 

2. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ (เอกสารแนบ 3) 

3. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน (เอกสารแนบ 4) 

4. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง  
แบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นค าขออนุญาต (เอกสารแนบ 5) 

5. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง  
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (เอกสารแนบ 6) 

                                                        
1 ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ชมรมวาณิชธนกิจ ที่ปรึกษาทางการเงนิ ส านักงานกฎหมาย ธนาคาร
พาณิชย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (เอกสารแนบ 7) 

 เพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความรัดกุมเหมาะสม และครอบคลุมมากขึ้น  ส านักงานจึงได้ 
จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขร่างประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  
จากภาคเอกชน โดยการรับฟังความเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่ประสงค ์
จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อส านักงานได้ทางช่องทางต่อไปนี้  

ไปรษณีย์ : ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 24 
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 

โทรสาร 0-2695-9796 
Email : corporat@sec.or.th 
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2. หลักการของร่างประกาศท่ีแก้ไขเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น  

 (ก) หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO ให้กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

(1) ปรับปรุงนิยาม “ผู้มีอุปการคุณ”  หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้าง
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและชัดเจนให้กับบริษัท หรือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคต เช่น ลูกค้า 
ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ หรือกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในช่วงเวลาเดียวกับ IPO  

(2) ก าหนดสัดส่วนจ านวนหุ้น IPO ที่จัดสรรให้กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้มีอุปการคุณ และ RP) 
ของบริษัทได้ไม่เกิน 25% ของจ านวนหุ้นที่เสนอขาย IPO ทั้งหมด2  ทั้งนี้ ในกรณีบริษัทที่เสนอขายหุ้น IPO 
เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สัดส่วนดังกล่าวไม่นับรวมจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณที่เป็นลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ 

(3) ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ลักษณะและการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้มีอุปการคุณ3 และให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้น
ให้กับกลุ่มผู้มีอุปการคุณกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยให้บริษัทจัดท ารายชื่อ 
ผู้มีอุปการคุณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และน าส่งต่อ
ส านักงานก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ filing”) มีผลบังคับใช้ 10 วัน 

(4) ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณในแบบ filing ให้ชัดเจน เช่น  
บริษัทประสงค์จะจัดสรรให้กับกลุ่มบุคคลใดบ้าง มีลักษณะความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์ให้กับ
บริษัทอย่างไร และจ านวนหุ้นที่จัดสรรให้บุคคลดังกล่าว เป็นต้น  

 (ข) หลักเกณฑ์การรายงานผลการจัดสรรหุ้น IPO และการท าหน้าที่ของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
(“underwriter”)   
                   เพื่อให้ส านักงานมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการก ากับดูแลการจัดสรรและการซื้อขายหุ้น 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ จึงได้ปรับหลักเกณฑ์การรายงานผลการจัดสรรหุ้น IPO ดังนี ้
 (1) ให้บริษัทรายงานข้อมูลของผู้มีอุปการคุณเพิ่มเติมในรายงานผลการจัดสรรหุ้นให้กับ 
ผู้มีอุปการคุณที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสูงสุด 200 รายแรก (“แบบ 81-1-IPO 200”) ได้แก่ ที่อยู่และ 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่น าหุ้น IPO เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์  
และชื่อเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชี (กรณีที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์)  
 (2) ลดระยะเวลาการรายงานผลการขายหุ้น IPO ตามแบบ 81-1-IPO  และแบบ 81-1-IPO 200  
ต่อส านักงาน จากเดิมภายใน 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้น เป็นภายใน 10 วันนับแต่วันปิด 
การเสนอขายหุ้น  

                                                        
2 ไม่รวมจ านวนหุ้นทีจ่ัดสรรให้กบัผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัจดทะเบยีนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีบริษัทที่ออกหุน้ 
เป็นบริษทัย่อยของบรษิัทจดทะเบียน (pre-emptive right) 
3 โดยให้แนบมติดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO (“ค าขอฯ”) 
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  (3) ให้ underwriter ร่วมลงนามรับรองในรายงานผลการขายตามแบบ 81-1-IPO 200 ถึง 
การด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับผู้มีอุปการคุณของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนผู้ที่ได้รับจัดสรรในฐานะผู้อุปการคุณของบริษัทนั้น underwriter ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท แต่เป็นการจัดสรรให้ตามรายชื่อดังกล่าวที่บริษัทจัดท าขึ้น    

(ค) หลักเกณฑ์อื่น ๆ   
 ปรบัปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO และเงื่อนไขการอนุญาต จากเดิมที่มี
ข้อก าหนดเฉพาะกรณีที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนในแบบ filing  
ให้ครอบคลุมถึงกรณีที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวของข้อมูลในค าขอฯ ด้วย ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้ข้อมูลในค าขอฯ ที่ยื่นต่อส านักงานต้องไม่มีเหตุสงสัยว่า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ปกปิดข้อมูล 

(2) ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนยื่นค าขอฯ บริษัทต้องไม่เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขอฯ หรือบริษัท
เคยถอนค าขอฯ โดยไม่ได้ชี้แจงข้อสงสัยของส านักงาน เนื่องจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเกี่ยวกับข้อมูล 
ในค าขอฯ ที่ยื่นต่อส านักงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือปกปิดข้อมูลในเร่ืองที่มีนัยส าคัญที่อาจกระทบต่อ 
การพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 

(3) เพื่อป้องกันมิให้มีการเอาเปรียบผู้ลงทุนและท าให้เกิดการซื้อขายหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม  
จึงมีข้อก าหนดห้ามมิให้บริษัทที่จะเสนอขายหุ้น IPO เสนอขายหุ้นให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจงในราคา 
ต่ ากว่า IPO ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้   
 (3.1) ต้ังแต่วันที่ยื่นค าขอฯ จนถึงวันที่เสนอขายหุ้น IPO  

     (3.2) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ ากว่าราคา IPO ในช่วง 6 เดือนก่อนวันยื่นค าขอฯ  
ต่อส านักงาน ให้บริษัทด าเนินการให้มีข้อตกลง4กับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ให้น าหุ้นดังกล่าว 
ไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามเกณฑ์การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ติด silent period) ยกเว้นในกรณีที่เป็นการได้หุ้นในราคาต่ า 
เป็นผลจากการท าธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนได้หุ้นนั้น 12 เดือน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน หรือ 
มีสัญญาการร่วมทุนที่มีการเพิ่มทุนในช่วงดังกล่าว เป็นต้น 

  

                                                        
4 ข้อตกลงดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายว่า สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย  
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3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO  

 ระยะเวลารับฟังความคิดเห็น  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 
 จ านวนผู้แสดงความความคิดเห็น ทั้งหมด 18 ราย (จากจ านวนผู้เข้าชมทั้งหมด 133 ราย)  
      แบ่งเป็นสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
      ชมรมวาณิชธนกิจ ส านักงานกฎหมาย ธนาคารพาณิชย์  
      และที่ปรกึษาทางการเงิน 14 ราย   

 3.1 หลักเกณฑ์การรายงานผลการจัดสรรหุ้น IPO และการท าหน้าที่ของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
(“underwriter”) 

ผู้แสดงความเห็นมีประเด็นว่า : การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณของบริษัทเป็นข้อมูลและดุลยพินิจ 
ของบริษัท  ซึ่ง underwriter ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ารายชื่อของผู้มีอุปการคุณเป็นผู้ที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์และการมีอุปการคุณกับบริษัท ดังนั้น underwriter จึงไม่สามารถลงนามรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทในแบบ 81-1-IPO 200 ได้ 

ความเห็นของส านักงาน 
เน่ืองจากในทางปฏิบัติ underwriter มีข้อจ ากัดในการตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ

ของบริษัท จึงเห็นควรก าหนดให้ underwriter ลงนามรับรองในเร่ืองที่บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นให้กับ 
ผู้มีอุปการคุณตามขั้นตอนและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมถึงรับรองว่า underwriter ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการก าหนดรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทก็น่าจะเพียงพอแล้ว  

3.2 หลักเกณฑ์อื่น ๆ 

ผู้แสดงความเห็นมีประเด็นว่า : การขยายระยะเวลาห้ามเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่า IPO เป็นเวลา  
180 วันก่อนวันยื่นค าขอฯ ต่อส านักงานนั้น อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติกับกรณีบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีเหตุจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่า IPO ให้กับ 
ผู้ลงทุนบางกลุ่มก่อนยื่นค าขอฯ ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนดังกล่าวมีต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นต่ ากว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรหุ้น IPO   เช่น การปรับโครงสร้างทางการเงินที่มีการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นต้น 

ความเห็นของส านักงาน 
เห็นควรผ่อนผันเพื่อให้เหมาะสมในทางปฏิบัติมากขึ้น โดยก าหนดให้บริษัทที่มีการเสนอหุ้นราคา 

ต่ ากว่า IPO ในช่วง 6 เดือนต้องจัดให้มีข้อก าหนดให้น าหุ้นมาติด silent period และใหผ้่อนผันให้ในกรณี 
ที่เป็นการได้หุ้นในราคาต่ าดังกล่าวต้องเป็นผลจากการท าธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นก่อนการได้หุ้นนั้น 12 เดือน  
โดยไม่ต้องน าหุ้นมาติด silent period เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน หรือมีสัญญาการร่วมทุนที่มี 
การเพิ่มทุนในช่วงดังกล่าว เป็นต้น 
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แบบส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับ 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกให้กับผู้มีอุปการคุณและ 
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ_________________________________ต าแหน่ง__________________________________ 
ชื่อบริษัท__________________________________________________________________________
โทรศัพท์______________________โทรสาร_____________________E-mail ___________________ 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    บริษัทต่างประเทศ 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน    ที่ปรึกษากฎหมาย   ผู้ลงทุนรายย่อย   ผู้ลงทุนสถาบัน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________________________________________ 

1. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เร่ือง การจ าหน่ายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้น และ
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทุน 
 

 

 

 

 

 
2. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่  
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3. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน  
 

 

 

 

 

 

 
4. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง แบบค าขออนุญาต
เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ และวธีิการย่ืนค าขออนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 
5. ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เร่ือง การรายงานผล 
การขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
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6. ร่างประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง การย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ (แก้ไขแบบ 69-1 ส่วนข้อมูลสรุป (executive summary)) 
 

 

 

 

 

 
 
 กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเหน็กลับไปที่ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน ส านักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3  
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2695-9796 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ใหค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 
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