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สวนท่ี 1 : บทนํา 
 

เมื่อกลางป 2560 สํานักงานไดริเร่ิมโครงการ SEC Pilot Training on Regulatory Reform 

Methods (“โครงการ regulatory reform”) โดยไดเลือกหัวขอ conflict of interest in product offerings  

เปนโครงการนํารอง เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑของสํานักงานที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน 

(conflict of interest : “COI”) ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหน้ีใหครอบคลุม

มาตรการลด COI ที่อาจเกิดจากความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ระหวางผูออกหลักทรัพย (“issuer”)  

กับตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งไดแก ที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย (“UW”) และผูแทนผูถือหุนกู (“BHR”)  โดยการพิจารณา COI ดังกลาวจะนําไปใชกับการพิจารณา 

COI ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“REIT”) หนวยทรัสตเพื่อการลงทุน

ในโครงสรางพื้นฐาน (“infra trust”) และกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (“กอง infra”) ดวย ซึ่งในกรณีดังกลาว 

issuer จะหมายถึง ผูจําหนายทรัพยสิน (“sponsor”) 
 

สําหรับการดําเนินโครงการ regulatory reform หัวขอ COI ในกระบวนการออกและเสนอขาย 

ตราสารทุนและตราสารหน้ี สํานักงานไดนํากระบวนการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎเกณฑ (Regulatory 

Impact Analysis : “RIA”) มาปรับใชดวย โดย RIA เปนกระบวนการที่ทําใหสํานักงานไดรับฟงความคิดเห็น

ของ stakeholders1 ทุกภาคสวน เร่ิมจากการ define problem กําหนดทางเลือกในการแกปญหา วิเคราะห  

cost-benefit และประเมินผลกระทบจากการออกกฎเกณฑตาง ๆ อยางรอบดาน  ทั้งนี้ ตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการ 

จนสิ้นสุดการดําเนินโครงการในเดือนมีนาคม 2561 สํานักงานไดพบปะกับ stakeholders อยางเปนทางการ

ประมาณ 5 คร้ัง และไดหารือกับ stakeholders อยางไมเปนทางการอีกหลายครั้ง  
 

จากการหารือรวมกันระหวาง stakeholders สํานักงาน และที่ปรึกษาโครงการมีขอสรุปรวมกันวา 

ความสัมพันธระหวาง issuer และตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย มี 4 กรณีที่สมควร

ปรับปรุงกฎเกณฑเพื่อใหมีการจัดการ COI ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ไดแก (1) การถือหุนระหวาง FA/UW และ issuer 

(2) การทีก่รรมการของ issuer เปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันกับกรรมการหรือบุคลากรในสาย IB/UW  

(3) การทีก่ลุม FA/UW มีสถานะเปนเจาหน้ีของ issuer และ (4) การทีก่ลุม BHR เปนเจาหน้ีของ issuer  
 

  

                                                        
1 stakeholders ที่เกี่ยวของ และเขารวมในโครงการ regulatory reform ไดแก บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจดัจําหนาย

หลักทรัพย บรษิัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ผูออกตราสาร ผูลงทุน เปนตน โดยกลุมผูลงทนุ ไดแก ผูแทนสมาคมสงเสริม 

ผูลงทุนไทย ผูแทนกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ ผูแทนสํานกังานประกันสังคม บริษทัจัดการลงทุน ผูแทนสมาคม

นักวิเคราะหการลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย 
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ในการนี้ สํานักงานไดนําแนวทางจัดการ COI สําหรับทั้ง 4 กรณีที่ไดหารือกับ stakeholders 

มาปรับปรุงหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อนําเสนอแนวคิดในการปรับปรุง

มาตรการจัดการ COI ทั้ง 4 กรณีดังกลาว พรอมทั้งรางประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นผาน 

ทางเว็บไซตของสํานักงาน โดยการรับฟงความคิดเห็นจะมีไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2562  
 

อนึ่ง นอกจากการปรับปรุงมาตรการจัดการ COI ขางตนแลว ในคราวน้ี สํานักงานขอเสนอ

ปรับปรุงขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่มีการเสนอขายบางสวนให cornerstone investor (“CI”)  

เพื่อหามมิใหบริษัทหลักทรัพยที่จะทําหนาที่เปน UW ของหลักทรัพยใดก็ตาม เปน CI ในหลักทรัพยดังกลาว 

ที่เสนอขายในชวงระยะเวลาเดียวกันดวย เน่ืองจากโดยหลักการแลว UW ควรจัดสรรหลักทรัพยใหผูลงทุนกอน 

หากเสนอขายไมหมด จึงจะรับเขาพอรตของ UW ได 
 

สําหรับผูที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นสามารถสงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอสํานักงานไดทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว ทั้งนี้ สํานักงานขอเสนอชื่อ 

เจาหนาที่สําหรับการติดตอสอบถามแตละเร่ือง ดังนี้ 

ทางโทรศัพท :  ที่ปรึกษาทางการเงินและ cornerstone investor 

นายไกรฤกษ ทิพยสุมาลยั   โทรศัพท 0-2263-6550 

นางสาวรัชมาลย สุจิตจร   โทรศัพท 0-2263-6114 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

นางสาวกรวรา ยงฤทธิกุล   โทรศัพท 0-2033-9554 

นางสาวกมลวรรณ ทิชาคูณเจริญสุข โทรศัพท 0-2263-6053 

ผูแทนผูถือหุนกู 

นางสาวอาจารี ธีรการุณวงศ  โทรศัพท 0-2033-4674 

นางสาวเครือออน ตันตยาภรณ  โทรศัพท 0-2033-9980 
 

ทางไปรษณีย :  ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย – ตราสารทุน 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900 

ทางโทรสาร :  0-2263-6502 

Email address : corporat@sec.or.th 
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สวนท่ี 2 : แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนในการออกและ 

เสนอขายตราสารทุน2 และตราสารหนี้ 
 

ความสัมพันธระหวาง issuer กับตัวกลางในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย  

ซึ่งไดแก FA  UW และ BHR ทั้ง 4 กรณีตอไปนี้เปนความสัมพันธที ่stakeholders เห็นตรงกันวา  

อาจทําใหเกิด COI ซึ่งตองมีมาตรการจัดการ COI ตามความเหมาะสม โดย stakeholders และสํานักงาน 

ไดขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับมาตรการจัดการ COI ในแตละกรณีแลว  ดังน้ัน หลักเกณฑที่กําหนดจะเปนไป

ตามขอสรุปที่ตกลงรวมกันดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ เนื่องจากการพิจารณาความสัมพันธแตละรูปแบบระหวาง 

issuer กับตัวกลางมีรายละเอียดและความซับซอนพอสมควร  ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจ 

ของผูปฏิบัติ สํานักงานจึงจะกําหนดเกณฑในลักษณะ principle based (การกําหนดเปนหลักการ) ในประกาศ 

สวนแนวทางการพิจารณาที่เปนรายละเอียดจะกําหนดในรูปแบบแผนภาพไวในภาคผนวกของประกาศ 

1. การถือหุนระหวาง FA/UW กับ issuer 

ลักษณะของ COI   

การถือหุนระหวาง FA/UW กับ issuer เปนความสัมพันธที่อาจกอใหเกิด COI  

ในการใหบริการของ FA/UW ได โดยความสัมพันธขางตนพิจารณาไดเปน 2 กรณีดังนี้ 
(1) กรณีที่ FA/UW ถือหุน issuer : พิจารณาไดวา FA/UW มี financial interest จากหุนที่ถือ  

ดังนั้น FA/UW จึงอาจมีแรงจูงใจที่จะดําเนินการเพื่อประโยชนทางการเงินดังกลาวมากกวาการทําหนาที่ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย FA ซึ่งมีหนาที่จัดทําขอมูลเพื่อขออนุญาตและเปดเผยตอประชาชน อาจนําเสนอขอมูล

ของ issuer ที่ดีเกินจริง หรืออาจปกปดขอมูลดานลบของ issuer  สวน UW ซึ่งมีหนาที่กําหนดราคาเสนอขาย 

รวมทั้งใหคําแนะนําและจัดจําหนายหลักทรัพยนั้น ก็อาจกําหนดราคาเสนอขายที่สูงเกินจริง หรือพยายามขาย

หลักทรัพยทั้ง ๆ ที่ไมเหมาะกับวัตถุประสงคการลงทุนหรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุน (mis-selling)  

ดังนั้น FA/UW จึงไมควรมี financial interest ใน issuer เลย หรือไมควรมีในระดับที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติหนาที่อยางไมเหมาะสม 

(2) กรณีที่ issuer ถือหุน FA/UW : พิจารณาไดวา issuer มี influence ในการทําหนาที่ 

ของ FA/UW  ดังนั้น issuer จึงอาจชี้นําหรือสั่งการให FA/UW ดําเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพได

เชนเดียวกับขอ (1)  โดย issuer จึงไมควรถือหุนใน FA/UW เลย หรือไมควรถือในสัดสวนที่จะมี influence  

ตอการปฏิบัติหนาที่ของ FA/UW ได   

                                                        
2 หลกัเกณฑเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง issuer กับ FA/UW จะใชกับการออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพ่ือการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย  หนวยทรัสตเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน  และกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานดวย โดยในกรณีดังกลาว issuer หมายถงึ  

ผูจําหนายทรัพยสิน 
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โดยที่บริษัทที่ถูกถือหุนตาม (1) และ (2) อาจเปน listed co. หรือ non-listed co. ก็ได  

ซึ่งในกรณทีี่ issuer เปน listed co. อาจมีความเปนไปไดที ่FA/UW จะมีการถือหุนของ issuer ดังกลาว  

หรือในกรณีที่ FA/UW เปน listed co. ก็อาจมีความเปนไปไดที่ issuer จะมีการถือหุนของ FA/UW ดังกลาว  

เนื่องจากหุน listed co. มักเปนหลักทรัพยเพื่อการลงทุนและอยูในความตองการของตลาด  ดังนั้น แนวทาง 

การกําหนดสัดสวนการถือหุนจงึไดคํานึงถึงสถานการณดังกลาวดวยแลว  อยางไรก็ดี สัดสวนการถือหุน 

ใน listed co. ก็ตองไมสูงจนอาจทําใหเกิด COI ที่สงผลตอความเปนอิสระในการทําหนาที่ 

ทั้งนี้ ในสวนของ UW เนื่องจากการทําหนาที่ของ UW สามารถแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 

ทําหนาทีท่ั้งกําหนดราคาและจัดจําหนายหลักทรัพย (“lead UW”) และกลุมที่ทําหนาที่จัดจําหนายหลักทรัพย 

อยางเดียว โดยมิไดมีสวนรวมในการกําหนดราคา (“co-UW”)  ดังน้ัน ระดับ COI ที่เกิดขึ้นจึงแตกตางกัน 

ตามหนาที่ที่เกี่ยวของ คือ lead UW อาจมี COI ที่เกิดจากการกําหนดราคา และการ mis-selling สวน co-UW  

อาจมี COI ที่เกิดจากการ mis-selling เทานั้น  ดวยหนาที่ที่แตกตางกันของ FA lead UW  และ co-UW   

ดังน้ัน มาตรการจัดการ COI จึงอาจกําหนดแตกตางกันได โดยมีหลักการ คือ FA ควรมีกรอบที่เขมงวดกวา 

UW เน่ืองจากเปนผูจัดเตรียมขอมูล สวน UW เปนผูนําขอมูลดังกลาวไปใชในการกําหนดราคาเสนอขายและ 

จัดจําหนาย โดย lead UW ควรมีกรอบที่เขมงวดกวา co-UW เพราะมีหนาที่กําหนดราคาเสนอขายดวย  

อนึ่ง COI ที่เกิดกับตราสารหนี้อาจมลีักษณะที่แตกตางและไมชัดเจนเทาตราสารทุน  

เนื่องจากการกําหนดราคาตราสารหนี้จะมีการอางอิงจากอัตราดอกเบี้ย (risk free rate) ความเสี่ยงดานเครดิต 

ของ issuer และ demand supply ในตลาด ณ ขณะที่ออก  นอกจากนี้ หลักเกณฑของตางประเทศก็ไมมีขอกําหนด

หามการทําหนาที่ของตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี้กรณีมี COI แตกําหนดใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธ

แทน  ดังนั้น หลักเกณฑดังกลาวจึงไมใชบังคับกับการทําหนาที่ของตัวกลางที่ทําหนาทีข่ายตราสารหนี้3 โดยจะใช 

การเปดเผยขอมูลความสัมพันธเกี่ยวกับการถือหุนระหวางตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี้ และ issuer ตาม (1)  

และ (2) เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนเชนเดียวกับการเสนอขายตราสารทุน 

  

                                                        
3  ตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี ้หมายถึง บริษัทหลกัทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตนายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย และจัดจําหนาย

หลักทรัพย 
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เกณฑปจจุบัน และแนวทางจัดการ COI ตามขอสรุปจากโครงการ regulatory reform 

(1) การถือหุนของ FA/UW ใน issuer4  

แนวทางจัดการ COI ตามขอสรุปจากโครงการ regulatory reform เปนแนวทาง 

 ที่คํานึงถึงลักษณะ COI ที่อาจมีผลกับความเปนอิสระในการทําหนาที่และการใชกลไกตลาดเปนเคร่ืองมือ 

ในการจัดการ COI ของ UW  โดยในการปรับปรุงขอกําหนดปจจุบันใหเปนไปตามแนวทางตามขอสรุป 
ของโครงการ regulatory reform จะมีบางเร่ืองที่ปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีบางเร่ืองที่ผอนคลายลง ดังนี้ 

(ก) สัดสวนการถือหุน5 

 ปรับเกณฑใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 
- ยกเลิกขอผอนปรนที่ให FA/UW ถือหุน issuer ได หากถือมานานเกิน 2 ป 

เนื่องจากในกรณีที่มี COI ระยะเวลาการถือหุนนาน ก็ไมไดทําให COI ลดลง และเพิ่มการจัดการ COI  

ในกรณี SPO โดยจะพิจารณามูลคาหุนที่ถือดวยวาตองไมเกิน 15% ของสวนของผูถือหุนของ FA/UW6  
เพราะหากหุนที่ถือมีมูลคาสูงมากเมื่อเทียบกับฐานะการเงินของ FA/UW ก็แสดงวา FA/UW มี financial interest  

ใน issuer มากจนอาจมีผลกับความเปนอิสระในการทําหนาที่ 

- ปรับปรุงใหชัดเจนวา การพิจารณาการถือหุนของ FA/UW จะพิจารณา
การถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (“บริษัทในกลุม”) ของ issuer ดวย เนื่องจากการที่ FA/UW ถือหุน 

ในลักษณะดังกลาวแสดงวา FA/UW มี financial interest ในบริษัทในกลุมของ issuer ซึ่งหาก issuer นําเงิน 

                                                        
4 การพิจารณาการถือหุนใน issuer จะพิจารณาการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของ issuer ดวย 
5 การนับการถือหุน ใหนับทัง้การถือหุน และหุนที่จะเกิดจากการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได รวมทั้งหุนที่เปนปจจัยอางอิงสําหรับสงมอบในการชําระหนี้ตามหุนกูที่มีอนุพันธแฝง

และหุนอางอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงดวย   
6 หลกัเกณฑของฮองกง : หามตัวกลางถอืหุนเกิน 5% ของ issuer หรือมูลคาหุนที่ถือเกิน 15% ของ equity ของตัวกลาง 
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ที่ไดรับจากการระดมทุนไปชวยเหลือบริษัทในกลุม  FA/UW ก็จะไดประโยชนในฐานะที่เปนผูถือหุน 
ของบริษัทในกลุมนั้นดวย จึงอาจเกิด COI ในการทําหนาที่ได 

 ปรับสัดสวนการถือหุนใหผอนคลายลงสําหรับ UW กรณีท่ีใชกลไกตลาด 

ในการกําหนดราคาเสนอขายท่ีไดมาตรฐานท่ีสํานักงานยอมรับ (หากไมใชกลไกตลาดในการกําหนดราคาเสนอขาย

จะใชเกณฑเขมเชนเดียวกับ FA) โดย 

- กรณี lead UW จะผอนคลายใหถือหุน issuer ท่ีเปนบริษัท IPO หรือ

บริษัท SPO ไดไมเกิน 10% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ issuer  หาก lead UW มีเคร่ืองมือที่ใช

ในการจัดการ COI ได เชน มีกระบวนการในการกําหนดราคาเสนอขายที่นาเชื่อถือ มีการสํารวจความตองการซื้อ

หลักทรัพย (book building) ที่สํานักงานยอมรับ เชน การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทํา book building  

ที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทยที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือการมี benchmark ของราคา 

ที่จะทําใหราคาเสนอขายไมถูกบิดเบือนไป เปนตน  (ปจจุบัน UW ถูกหามไมใหถือหุนบริษัท IPO และถือหุน 

ในบริษัท SPO ไดไมเกิน 5%) เนื่องจากเคร่ืองมือดังกลาวสามารถชวยจัดการ COI ได  อยางไรก็ดี เหตุที่ยังคงตอง

จํากัดจํานวนการถือหุนตามที่กลาวขางตน เนื่องจากยังมีประเด็น concern กลาวคือ หาก lead UW ถือหุน issuer  

ในสัดสวนที่สูง ก็อาจมีแรงจูงใจให lead UW บิดเบือนกลไกตลาด หรือกําหนดราคาเสนอขายที่ไมสะทอนถึง 

ราคาตลาดที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในชวงที่เสนอขายหลักทรัพย หรือกําหนดราคาในลักษณะที่ทําใหเอ้ือตอหุน

ของ issuer ที่ lead UW ถืออยูได 

- กรณี co-UW คงสัดสวนตามเกณฑปจจุบัน คือ co-UW สามารถ 

ถือหุน issuer ไมวาจะเปนบริษัท IPO หรือบริษัท SPO ไดไมเกิน 20% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด

ของ issuer โดยเหตุทีย่ังคงตองมีการจํากัดสัดสวนการถือหุนตามที่กลาวขางตน เพราะถึงแมวา co-UW จะมิได 

มีสวนในการกําหนดราคาเสนอขาย แตก็มีสวนในการจัดจําหนาย  ดังนั้น หาก co-UW ถือหุน issuer ในสัดสวน 

สูงมากเกินไป ก็อาจทําใหเกิดปญหา mis-selling ได  

(ข) การนับรวมหุนเพื่อคํานวณสัดสวนการถือหุน7 

ปรับเกณฑใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยนับการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม   

ท้ังนี้ การถือหุนทางออมจะนับแบบ prorate (เกณฑปจจุบันนับเฉพาะการถือหุนทางตรง) เนื่องจากการถือหุนไมวา

จะเปนทางตรงหรือทางออม ก็สะทอนถึงการมี financial interest ใน issuer เชนกัน และเพื่อความเหมาะสมควร

พิจารณาการถือหุนแบบ prorate  ทั้งนี้ สําหรับกรณีที่ issuer เปนบริษัท IPO ที่ spin-off มาจาก listed co. หากบังคับ

ใชเกณฑแบบเขมงวด FA/lead UW (กรณทีีไ่มใชกลไกตลาดในการกําหนดราคาเสนอขาย) จะไมสามารถถือหุน 

                                                        
7  การนับรวมหุนเพ่ือคํานวณสัดสวนการถือหุน จะนับการถือหุนของ FA รวมกบัการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน  

ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบงานดานที่ปรึกษาทางการเงิน ผูควบคุมการปฏิบัติงานของ FA  

หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินของ FA 
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ใน listed co. ที่ spin บริษัท IPO  ออกมาไดเลย เพราะเขาขายเปนการถือหุนทางออม  ซึ่งหากเปนเชนนั้น ก็อาจเปน

อุปสรรคในทางปฏิบัติและอาจไมสอดคลองกับหลักการทีใ่ห FA/lead UW สามารถถือหุนใน listed co. ไดบาง 

เพราะหุน listed co. เปนหลักทรัพยเพื่อการลงทุนและอยูในความตองการของตลาด  ดังนั้น ในกรณีที่ issuer  

เปนบริษัท IPO ที่ spin-off มาจาก listed co.  FA/lead UW (กรณีที่ไมใชกลไกตลาดในการกําหนดราคาเสนอขาย) 

สามารถถือหุนใน listed co. ได โดยใชหลักการเดียวกับกรณี FA/lead UW ถือหุนใน issuer กรณี SPO 

(2) การถือหุนของ issuer ใน FA/UW8 

 
 

 แนวทางจัดการ COI ตามขอสรุปของโครงการ regulatory reform เปนแนวทาง 

ทีค่ํานึงถึงความสอดคลองกับหลักการในเร่ืองการถือหุนของ FA/UW ใน issuer ตามขอ (1) ดังนี้ 

(ก) สัดสวนการถือหุน3 

 FA : เกณฑปจจุบันหาม issuer ถือหุน FA เกิน 5% โดยไมขึ้นกับสถานะ 

ของ FA วาจะเปน listed co. หรือ non-listed co.  ในการนี้ สํานักงานขอเสนอปรับหลักเกณฑโดยคํานึงวา FA  

เปน listed co. หรือไม ดังนี้ 

- กรณีที่ FA เปน non-listed co. : จะปรับเกณฑใหเหมาะสมขึ้น โดยหาม issuer  

ถือหุนเลย เนื่องจากหาก issuer ถือหุนใน FA ที่เปน non-listed co. ก็อาจแสดงไดวา issuer มีอิทธิพลเหนือ FA   

- กรณีที่ FA เปน listed co. : คง % การถือหุนตามเกณฑปจจุบัน  

คือ หาม issuer ถือหุนเกิน 5%  

 UW : เกณฑปจจุบันเหมือน FA คือ หาม issuer ถือหุน UW เกิน 5%  

โดยไมขึ้นกับสถานะของ UW วาเปน listed co. หรือ non-listed co.  ในการนี้ สํานักงานขอเสนอปรับหลักเกณฑ 

ในแนวทางเดียวกันกับ FA โดยคํานึงวา UW เปน listed co. หรือไม ดังนี้ 

                                                        
8 การพิจารณาการถือหุนใน FA/UW จะพิจารณาการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของ FA/UW ดวย 
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- กรณีที่ UW เปน listed co. หรือกรณีที่ UW ใชกลไกตลาดในการกําหนด 

ราคาเสนอขาย : จะผอนคลายโดย issuer สามารถถือหุนใน lead-UW ได แตตองไมเกิน 10% และถือหุนใน co-UW ได 

แตตองไมเกิน 20%  

- กรณีที่ UW เปน non-listed co. : จะปรับใหเหมาะสมขึ้นสําหรับ lead-UW  

โดยหาม issuer ถือหุนเลย แตถาเปน co-UW จะใชเหมือนกรณีที่ UW เปน listed co. โดย issuer สามารถถือหุน 

ใน co-UW ไดแตตองไมเกิน 20% 
ทั้งนี้ เหตุผลที่ยังคงจํากัดสัดสวนการถือหุนตามที่กลาวขางตน เนื่องจากแมวา 

กลไกตลาดจะชวยลด COI ไดระดับหนึ่งก็ตาม แตหาก issuer ถือหุน lead-UW หรือ co-UW ในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ 

issuer ก็อาจใชอํานาจควบคุมการทําหนาที่ของ lead-UW และ co-UW ได  

(ข) การนับรวมหุนเพื่อคํานวณสัดสวนการถือหุน 

นับการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม โดยนับแบบไม prorate เพื่อสะทอนถึง 

การมีอิทธิพลของ issuer ตอการทําหนาที่ของ FA/UW  ทั้งนี ้การถือหุนทางออมจะพิจารณากรณีที่ issuer  

มีการถือหุนใน FA หรือ UW ในทุกทอดที่มีการถือหุนเกินกวา 30% หรือ 50% ตามลําดับ  

 ทั้งนี้ กรณีที่มีการถือหุนระหวาง FA/UW กับ issuer ตาม (1) และ (2) issuer ตองเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนระหวางกันไวในแบบ filing ดวย 

 

2. กรรมการของ issuer มีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันไปเปนกรรมการหรือบุคลากร9  

ในสาย FA/UW 

ลักษณะของ COI   

 การที่กรรมการของ issuer เปนกรรมการหรือบุคลากรของ FA/UW ดวย อาจทําใหเกิด COI  

ในระดับทีส่งผลกระทบตอการทําหนาที่ของ FA/UW เนื่องจากบุคคลดังกลาวอาจใชอํานาจหรือหนาที่ที่มีใน 

FA/UW สั่งการหรือดําเนินการให FA นําเสนอขอมูลของ issuer ที่ดีเกินจริง หรืออาจปกปดขอมูลดานลบของ issuer  

หรือให UW กําหนดราคาเสนอขายที่สูงเกินจริง หรือ mis-selling  ดังนั้น จึงตองไมมีกรรมการของ issuer เปน 

ผูที่มีอิทธิพลตอการทําหนาที่ของ FA/UW  เพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอนดังกลาว  อยางไรก็ดี COI ที่เกิดกับ 

ตราสารหนี้อาจมีลักษณะที่แตกตางและไมชัดเจนเทาตราสารทุน เนื่องจากการกําหนดราคาตราสารหนี้จะมี 

การอางอิงจากอัตราดอกเบี้ย (risk free rate) ความเสี่ยงดานเครดิตของ issuer และ demand supply ในตลาด  

                                                        
9 บุคลากร หมายถึง ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไปที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงานดานที่ปรึกษาทางการเงินหรอื 

ดานการจัดจําหนายหลักทรัพย ผูควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน หรือพนักงานที่ปฏิบัตงิานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน 
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ณ ขณะที่ออก  นอกจากนี้ หลักเกณฑของตางประเทศก็ไมมีขอกําหนดหามการทําหนาที่ของตัวกลางที่ทําหนาที่ขาย

ตราสารหนี้กรณีมี COI แตกําหนดใหเปดเผยขอมูลความสัมพันธแทน    ดังนั้น ขอกําหนดดังกลาวจึงไมใชบังคับกับ

การทําหนาที่ของตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี้ (เชนเดียวกับ 1.) โดยจะใชการเปดเผยขอมูลความสัมพันธตาม 

2. เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนเชนเดียวกับการเสนอขายตราสารทุน 

เกณฑปจจุบัน และแนวทางจัดการ COI ตามขอสรุปของโครงการ regulatory reform 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โดยที่ขอกําหนดปจจุบันมีประเด็นที่อาจเขมงวดเกินความจําเปน ซึ่งแนวทางจัดการ COI  

ตามขอสรุปของโครงการ regulatory reform เปนแนวทางที่คํานึงถึงความจําเปนในการมีกฎเกณฑบังคับ 

และความสอดคลองกับขอกําหนดในเร่ืองการถือหุนระหวางกัน ดังนี้ 

 FA : ผอนปรนกรณีพนักงานสายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน (“พนักงาน IB”) ท่ีถูกหาม 

ไปดํารงตําแหนงกรรมการของ issuer โดยจะหามเฉพาะพนักงาน IB ท่ีรับผิดชอบงานของ issuer รายนั้น  

(จากเดิมที่หามพนักงาน IB ทุกราย) ดํารงตําแหนงกรรมการของ issuer เนื่องจากการเปนพนักงาน IB ที่ไมไดอยูในทีม

ที่รับผิดชอบ issuer รายดังกลาวไมนาจะสามารถแทรกแซงการทํางานของทีมที่รับผิดชอบงานของ issuer นั้นได  

 UW : โดยทั่วไป การกําหนด board seat จะเปนไปตามสัดสวนการถือหุน  ดังนั้น  

ในกรณีที่ UW และ issuer มีการถือหุนระหวางกัน ก็ยอมสามารถมี board seat ไดตามสัดสวนการถือหุนนั้น  

ซึ่งสัดสวนการถือหุนระหวางกันก็เปนไปตามแนวทางจัดการ COI ที่เสนอใน 1.  ดังนั้น เพื่อไมใหกฎเกณฑในเร่ืองนี้

เปนปญหาในทางปฏิบัติ สํานักงานจึงเสนอปรับปรุงกฎเกณฑใหสอดคลองกับการมี board seat ในกรณีท่ี UW  

และ issuer มีการถือหุนระหวางกัน โดยจํานวนกรรมการหรือบุคลากรของ UW ท่ีไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

ของ issuer ตองไมเกินสัดสวนการถือหุนท่ีกําหนด   

แนวทาง

จัดการ COI 

ตามขอสรุป

ของโครงการ 

regulatory 

reform 

ปจจุบัน 
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3.  ความสัมพันธในรูปแบบท่ีกลุม BHR เปนเจาหนี้ของ issuer (ในกรณีท่ีเปนการออกและ

เสนอขายตราสารหนี้) 

โดยที่ความสัมพันธในรูปแบบการเปนเจาหน้ีและลูกหนีร้ะหวาง BHR และ issuer  

อาจทําให BHR มีแรงจูงใจที่จะกระทําการเพื่อประโยชนของตน/กลุมของตนในฐานะที่เปนเจาหน้ีมากกวา 

ที่จะทําหนาที่เพื่อผูถือหุนกู โดยเฉพาะในกรณีที่ผู issuer เร่ิมมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจที่อาจสงผลตอ

การชําระหนี้  อยางไรก็ดี การจัดการ COI ในกรณีนี้สามารถใชการเปดเผยขอมูลเปนเครื่องมือได 

แนวทางจัดการ COI ตามขอสรุปของโครงการ regulatory reform 

โดยที่เดิมยังไมมีหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธในรูปแบบ 

ของการเปนเจาหน้ีและลูกหนีร้ะหวาง BHR และ issuer   สํานักงานเสนอใหเปดเผยความสัมพันธวา  BHR เปน

เจาหนี้ของ issuer ในแบบ filing และหนังสือชี้ชวนอยางชัดเจน  

 

4.   การแกไข COI ท่ีสืบเนื่องมาจากการเสนอขายหลักทรัพยท่ีมีการเสนอขายบางสวน 

ให cornerstone investor (“CI”) 

ประเด็นนี้เปนประเด็นที่มิไดหยิบยกขึ้นในการดําเนินโครงการ regulatory reform เนื่องจาก

เปนประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะตัว มิไดเกิดขึ้นกับการเสนอขายหลักทรัพยทุกกรณี  อยางไรก็ดี สํานักงานเห็นวา 

 เปนประเด็นที่เกี่ยวพันกับการทําหนาที่ของ UW ซึ่งเปนตัวกลางที่สําคัญในกระบวนการเสนอขายหลักทรัพย  

ดังนั้น จึงขอเสนอแกไขขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ CI ในคราวนี้ดวย โดยสาระสําคัญ คือ ปจจุบันหลักเกณฑ 

ในการเสนอขายหลักทรัพยใหแก CI กําหนดให CI ตองเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน (“II”) ซึ่ง UW ก็เขาขาย 

เปน II ประเภทหน่ึง  ดังนั้นในทางเทคนิค UW จึงอาจเปน CI ไดดวย  อยางไรก็ดี โดยหลักการแลว  

ในการปฏิบัติหนาที่จัดจําหนายหลักทรัพย UW ตองไมจัดสรรหลักทรัพยที่ตนเองรับจัดจําหนายใหแกตนเอง 

กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญหรือบริษัทยอยของตนเอง รวมถึง

ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว กอนจัดสรรใหแกลูกคา เวนแตเปนการจัดสรรหลักทรัพยที่เหลือ 

จากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด ซึ่งหลักการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบธุรกิจ 

UW ตองคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ UW จึงไมควรไดรับหลักทรัพยที่เสนอขายตัดหนาลูกคา 

ของตนเอง  ดังน้ัน หาก UW เปน CI ดวย ก็จะเปนการกระทําที่ขัดกับวัตถุประสงคดังกลาว  ในการนี้ 

สํานักงานจึงเห็นควรกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยท่ีจะทําหนาท่ีเปน UW ของหลักทรัพยใดก็ตาม จะตอง 

ไมเปน CI ในหลักทรัพยดังกลาวท่ีเสนอขายในชวงระยะเวลาเดียวกนั  
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สวนท่ี 3 : วันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ 

  โดยที่หลักเกณฑเกี่ยวกับ COI ในการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ปรับปรุง

ในคร้ังนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงหลักการในรายละเอียดของการพิจารณาและการกําหนดแนวทาง 

ในการจัดการ COI ใหชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น โดยการกําหนดหลักการดังกลาวบางลักษณะอาจเขมงวด

มากกวาขอกําหนดปจจุบัน  ดังน้ัน เพื่อมิใหกระทบกับการประกอบธุรกิจของตัวกลางในกระบวนการออก 

และเสนอขายหลักทรัพย จึงจะกําหนดวันที่ประกาศมีผลใชบังคับดังน้ี 

3.1 การพิจารณาความสัมพันธท่ีเปน COI ระหวาง FA กับ issuer : เน่ืองจากในทางปฏิบัติ  

FA จะตองใชเวลาในการทํา due diligence ระยะหนึ่งกอนย่ืนคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย 

กับสํานักงาน  ดังน้ัน จึงจะกําหนดใหประกาศมีผลใชบังคับหลังวันที่ออกประกาศ ประมาณ 1 ป เพื่อใหเวลา  

FA ในการปรับปรุงคุณสมบัติที่อาจเขาขายวามีความสัมพันธท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีปรับปรุงใหมในคร้ังนี ้

เชน หากออกประกาศวันที่ 1 เมษายน 2562 ก็จะเร่ิมใชหลักเกณฑใหมต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป 

เปนตน สวนการเปดเผยความสัมพันธระหวาง FA กับ issuer ในแบบ filing จะเร่ิมใชทันท ี

3.2 การพิจารณาความสัมพันธท่ีเปน COI ระหวาง UW กับ issuer : เน่ืองจากในทางปฏิบัติ  

ขอตกลงระหวาง UW กับ issuer มักจัดทําขึ้นในชวงใกลวันเสนอขาย  ดังน้ัน จึงจะกําหนดใหประกาศมีผลใช

บังคับทันทีท่ีประกาศออก แตกําหนดบทเฉพาะกาลใหกับ UW ท่ีมีขอตกลงหรือสัญญาจัดจําหนายหลักทรัพย

กับ issuer กอนวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ สวนการเปดเผยความสัมพันธระหวาง UW กับ issuer ในแบบ filing 

ทั้งตราสารทุนและตราสารหนีจ้ะเร่ิมใชทันที 

3.3 การเปดเผยความสัมพันธระหวาง BHR กับ issuer ในแบบ filing (กรณีตราสารหนี้) :    

จะเร่ิมใชทันที 

3.4 หลักเกณฑเกี่ยวกับ CI : เนื่องจากเปนเร่ืองเฉพาะตัว มิไดเกิดขึ้นกับการเสนอขาย 

หลักทรัพยทุกกรณี  ดังนั้น จึงจะกําหนดใหเร่ิมใชทันที 

 

     



 

 

แบบสํารวจรับฟงความคิดเห็น 

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารทุนและตราสารหนี้ 
 

ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อผูตอบ     ตําแหนง      

ชื่อบริษัท/ องคกร           

เบอรโทรศัพท     เบอรโทรสาร      

e-mail address      

สถานะของผูใหขอคิดเห็น 

□ บริษัทผูออกหลักทรัพย   □ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน หรือทรัสตี 

□ บริษัทที่สนใจระดมทุนผานตลาดทุน   □ บริษัทหลักทรัพย 

□ ที่ปรึกษาทางการเงิน    □ ผูจัดการกองทรัสต 

□ อ่ืน ๆ ระบุ    
 

ความเห็นหรือขอเสนอแนะ 

1. การถือหุนระหวาง FA/UW กับ issuer  

 1.1 การถือหุนของ FA/UW ใน issuer 
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  ทั้งนี้ สําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ใหใชแนวทางจัดการ COI ระหวาง issuer กับ FA  

ตามแผนภาพขางตน สวนแนวทางจัดการ COI ระหวาง issuer กับตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี้ใชวิธีเปดเผย

ความสัมพันธในแบบ filing 

รางประกาศท่ีเกี่ยวของ 

1) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.       /2562 เร่ือง การใหความเห็นชอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่..) 

2) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทธ.      /2562 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่..)  

3) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที.่.) 

4) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน

ที่ออกโดยบริษัทตางประเทศซึ่งไมมีหุนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  (ฉบับที.่.) 

5) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที.่.) 

6) รางประกาศคณะกรรม ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการออกและ 

เสนอขายศุกูกและการเปดเผยขอมูล (ฉบับที่..) 

7) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ สจ.          /2562 เร่ือง  หลักเกณฑและ 

วิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที.่.) 

 

ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    
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1.2 การถือหุนของ issuer ใน FA/UW  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ทั้งนี้ สําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ ใหใชแนวทางจัดการ COI ระหวาง issuer กับ FA  

ตามแผนภาพขางตน สวนแนวทางจัดการ COI ระหวาง issuer กับตัวกลางที่ทําหนาที่ขายตราสารหนี้ใชวิธีเปดเผย

ความสัมพันธในแบบ filing 

รางประกาศท่ีเกี่ยวของ 

1) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.       /2562 เร่ือง การใหความเห็นชอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่..) 

2) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทธ.      /2562 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่..)  

3) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที.่.) 

4) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน

ที่ออกโดยบริษัทตางประเทศซึ่งไมมีหุนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  (ฉบับที.่.) 

5) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที.่.) 

6) รางประกาศคณะกรรม ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการออกและ 

เสนอขายศุกูกและการเปดเผยขอมูล (ฉบับที่..) 

7) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ สจ.          /2562 เร่ือง  หลักเกณฑและ 

วิธีการจัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที.่.) 
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ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    

             

             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

2. กรรมการของ issuer มบีุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันไปเปนกรรมการหรือบุคลากรในสาย FA/UW  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หลักการ
ที่เสนอ
ปรับปรุง 

ปจจุบัน 
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รางประกาศท่ีเกี่ยวของ 

1) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช.       /2562 เร่ือง การใหความเห็นชอบ 

ทีป่รึกษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน พ.ศ. 2552 (ฉบับที่..) 

2) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทธ.      /2562 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ 

ในการจัดจําหนายหลักทรัพย (ฉบับที่..) 

3) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที.่.) 

4) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหุน

ที่ออกโดยบริษัทตางประเทศซึ่งไมมีหุนเปนหลักทรัพยซื้อขายในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ  (ฉบับที่..) 
5) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที.่.) 

6) รางประกาศคณะกรรม ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการออกและ 

เสนอขายศุกูกและการเปดเผยขอมูล (ฉบับที่..) 

7) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ สจ.          /2562 เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการ 

จัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที.่.) 
 

ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    

             

             

             

             

             

 

3.   กลุมของ BHR มีสถานะเปนเจาหน้ีของ issuer 

1) รางประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  การยื่นแบบแสดงรายการขอมูล

การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบับที่..) 

2) รางประกาศคณะกรรม ก.ต.ท. ที่ ทจ.          /2562 เร่ือง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการออกและ

เสนอขายศุกูกและการเปดเผยขอมูล (ฉบับที่..) 
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3) รางประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ สจ.          /2562 เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการ

จัดทําสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (ฉบับที่..) 

ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    

            

             

             

 

4. ทานเห็นดวยหรือไมกับการกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยท่ีจะทําหนาที่เปน UW ของหลักทรัพยใดก็ตาม 

จะตองไมเปน CI ในหลักทรัพยดังกลาวท่ีเสนอขายในชวงระยะเวลาเดียวกัน (รางประกาศคณะกรรมการ        

ก.ต.ท. ท่ี ทจ.     /2562 เร่ือง การอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอผูลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อ 

ประโยชนในการเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชนเปนการท่ัวไป (ฉบับท่ี..)) 

ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    

            

             

             

 

5. ทานเห็นดวยหรือไมกับการกําหนดใหประกาศมีผลใชบังคับดังนี ้

5.1 การพิจารณาความสัมพันธท่ีเปน COI ระหวาง FA กับ issuer : เน่ืองจากในทางปฏิบัติ  

FA จะตองใชเวลาในการทํา due diligence ระยะหนึ่งกอนย่ืนคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย 

กับสํานักงาน  ดังน้ัน จึงจะกําหนดใหประกาศมีผลใชบังคับหลังวันที่ออกประกาศ ประมาณ 1 ป เพื่อใหเวลา  

FA ในการปรับปรุงคุณสมบัติที่อาจเขาขายวามีความสัมพันธท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีปรับปรุงใหมในคร้ังนี ้

เชน หากออกประกาศวันที่ 1 เมษายน 2562 ก็จะเร่ิมใชหลักเกณฑใหมตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป 

เปนตน สวนการเปดเผยความสัมพันธระหวาง FA กับ issuer ในแบบ filing จะเร่ิมใชทันที 
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5.2 การพิจารณาความสัมพันธท่ีเปน COI ระหวาง UW กับ issuer : เนื่องจากในทางปฏิบัติ  

ขอตกลงระหวาง UW กับ issuer มักจัดทําขึ้นในชวงใกลวันเสนอขาย  ดังน้ัน จึงจะกําหนดใหประกาศมีผลใช

บังคับทันทีท่ีประกาศออก แตกําหนดบทเฉพาะกาลใหกับ UW ท่ีมีขอตกลงหรือสัญญาจัดจําหนายหลักทรัพย

กับ issuer กอนวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ สวนการเปดเผยความสัมพันธระหวาง UW กับ issuer ในแบบ filing 

ท้ังตราสารทุนและตราสารหนีจ้ะเร่ิมใชทันที 

  5.3  การเปดเผยความสัมพันธระหวาง BHR กับ issuer ในแบบ filing (กรณีตราสารหนี้) :    

จะเร่ิมใชทันที 

5.4 หลักเกณฑเกี่ยวกับ CI : เร่ิมใชทันที 

ความเห็น 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

ขอเสนอแนะ                                                                                                    

            

             

             

 

6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย-ตราสารทุน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

หรือโทรสารหมายเลข  0-2263-6502 
หรือ email: corporat@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 6 เมษายน 2562 
 

*** สํานักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทานท่ีไดใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 


