
ภาคผนวก 
(ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.       /2562  

เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี   )) 
 

 ส่วนที ่1 : ค าอธิบายค าศัพท์ 
ให้ใช้ค ำอธิบำยค ำศัพท์นี้เพื่อประกอบกำรอธิบำยค ำศัพท์ที่ปรำกฏในภำคผนวกฉบับนี้ 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบายศัพท์ 

“UW”  ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 

“issuer” ผู้เสนอขำยหุ้น ยกเว้นกรณีเป็นกำรจัดจ ำหน่ำยหน่วยทรัสต์  
ให้ “issuer” หมำยถึง “ผู้จ ำหน่ำยทรัพย์สินแก่ทรัสต์” 

“listed co.” บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“non-listed co.” บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

“lead UW” ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด 
รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ 

“co-UW” ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
รำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ 

“IPO” Initial Public Offering 

“SPO” Second Public Offering 

“MM” (market mechanism) 

 

กลไกตลำดในกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์  
เช่น มีกระบวนกำรในกำรส ำรวจควำมต้องกำรซื้อ
หลักทรัพย์ (book building) ที่ส ำนักงำนยอมรับ   
รำคำตลำดที่สะท้อนอุปสงค์หรืออุปทำนในตลำด
หลักทรัพย์ เป็นต้น 

“head of UW” ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลงำนด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ 
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“บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” และ  
“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” 

 

ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของค ำดังกล่ำว 
ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมใน
ประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ 

“ผู้ที่เกี่ยวข้องของ issuer” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำม “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  
ในประกำศที่ ทธ. 27/2559 โดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 2 : การห้ามท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

ตำมข้อ 8 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ (“UW”) รับจัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ UW มีประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่เป็นผูจ้ัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือ
ท ำให้กำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวไม่เป็นอิสระ  ทั้งนี้ แนวทำงกำรพิจำรณำลักษณะหรือความสัมพันธ์  
รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ UW หรือ issuer ท่ีอาจถือว่ามีประโยชน์ท่ีอาจขัดแย้งกับ
การท าหน้าท่ีเป็น UW มีดังนี้ 

1. UW1 ถือหุ้น2 issuer 

1.1  หลักการ 
กรณีที่ UW ถือหุ้นใน issuer อำจพิจำรณำได้ว่ำ UW มี financial interest  

จำกหุ้นที่ถือ  ดังนั้น UW อำจมีแรงจูงใจที่จะด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำกกว่ำ 
กำรท ำหน้ำที่ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ โดย UW ซึ่งมีหน้ำที่ก ำหนดรำคำเสนอขำย รวมทั้งให้ค ำแนะน ำ 
และจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้น ก็อำจก ำหนดรำคำเสนอขำยที่สูงเกินจริง หรือพยำยำมขำยหลักทรัพย์ 
ทั้ง ๆ ที่ไม่เหมำะกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนหรือระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน (mis-selling)  
ดังนั้น lead UW จึงไม่ควรมี financial interest ใน issuer เลย หรือในกรณี co-UW ไม่ควรมีในระดับ 
ที่ท ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เหมำะสม  

                                                        
1 UW หมำยถึง UW และบคุคลต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ผูจ้ัดกำร หรือ head of UW ของ UW 
(2) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ UW และของบคุคลตำม (1) 

2 กำรถือหุ้นพิจำรณำจำก 
(1) กำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใน issuer และในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมของ issuer และ 
(2) กำรถือหุ้นและหุ้นที่จะเกิดจำกกำรใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภำพ ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น ใบส ำคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็นปัจจัยอ้ำงอิงส ำหรับส่งมอบ 
ในกำรช ำระหนี้ตำมหุน้กู้ที่มีอนุพนัธ์แฝง และหุ้นอ้ำงองิของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง 
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อย่ำงไรก็ด ีโดยที่ issuer อำจเป็น listed co. หรือ non-listed co. ก็ได้ ซึ่งในกรณีที่ 
issuer เป็น listed co. อำจมีควำมเป็นไปได้ที่ UW จะมีกำรถือหุ้นของ issuer ดังกล่ำว เนื่องจำกหุ้น listed co. 
เป็นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด  ดังนั้น แนวทำงกำรก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นจึงต้องค ำนึงถึง
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วย  อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนกำรถือหุ้นใน listed co. ก็ต้องไม่สูงจนอำจท ำให้เกิดแรงจูงใจ
ให้ UW ปฏิบัติหน้ำที่ไม่เหมำะสม 

นอกจำกนี้ lead UW ที่ท ำหน้ำที่ทั้งก ำหนดรำคำและจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และ 
co-UW ที่ท ำหน้ำที่จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์อย่ำงเดียว มีระดับ COI  ที่แตกต่ำงกันตำมหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง คือ 
lead UW อำจมี COI ที่เกิดจำกกำรก ำหนดรำคำและกำร mis-selling ส่วน co-UW อำจมี COI ที่เกิดจำกกำร 
mis-selling เท่ำนั้น  lead UW จึงมีกรอบที่เข้มงวดกว่ำ co-UW 

ดังนั้น กำรถือหุ้นของ UW ใน issuer ในกรณีต่อไปนี้ อำจพิจำรณำได้ว่ำ  
UW มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 

1.1.1 lead UW 
(ก)  กรณี IPO 

(1)  lead UW ไม่ใช้ MM และมีกำรถือหุ้นใน issuer 
(2)  lead UW ใช้ MM และมีกำรถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 10% ของ 

จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ issuer หรือ มีมูลค่ำกำรถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 15% ของ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ UW 

(ข)  กรณี SPO 
lead UW มีกำรถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 10% ของหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของ issuer หรือ มีมูลค่ำกำรถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 15% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ UW 
1.1.2  co-UW 

ทั้งกรณี IPO/SPO หำก co-UW ถือหุ้นใน issuer เกินกว่ำ 20% ของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ issuer 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำกำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใช้แนวทำง ดังนี้ 
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1.2  ตัวอย่างการพิจารณาการถือหุ้นของ UW ใน issuer 
1.2.1 แผนภาพที่ 1 การถือหุ้นใน issuer ท่ีเป็นบริษัท IPO และการถือหุ้น 

ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ issuer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UW (1) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน ผู้จัดการ 
หรือ head of UW ของ UW 

(2) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ UW และบุคคลตาม (1) 
 

บริษัท ก 
บริษัท ข 

issuer 

A 

B 

C 

D 

E F 

กำรถือหุ้นของ UW จะนับรวมกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยวิธี pro rata  
ซึ่งตำมแผนภำพแสดงกำรถือหุ้นของ UW ใน issuer ดังนี้ 

• กำรถือหุ้นทำงตรง = A + F 
• กำรถือหุ้นทำงอ้อม = (B*C) + (D*E) 

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW คือ 
(ก) lead UW ไม่ใช้ MM : A  0% หรือ B  0% หรือ C  10%  
(ข) lead UW ใช้ MM :   

• A  10% หรือ B  10% หรือ C  10% หรือ 
• มูลค่ำกำรถือหุ้นตำมสัดส่วน A  15% ของ equity ของ UW โดย  

- หำก UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ   
- หำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
(ค) co-UW : A  20% หรือ B  20% หรือ C  20% 

UW 

A 

issuer 
(บ. IPO) 

 
 20% 

บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ issuer 
(listed co.) 

 

C 
บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ issuer 

(non-listed co.) 
 

 20% 
B 



5 
 

1.2.2 แผนภาพที่ 2 การถือหุ้นใน issuer ท่ีเป็น listed co. และการถือหุ้น 
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ issuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

UW 

A 

issuer 
(listed co.) 

 
 20% 

บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ issuer 
(listed co.) 

 

C 
บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ issuer 

(non-listed co.) 
 

 20% 

B 

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW คือ  
(ก) lead UW ไม่ใช้ MM :  

• A  10% หรือ B  0% หรือ C  10% หรือ 
• มูลค่ำกำรถือหุ้นตำมสัดส่วน A  15% ของ equity ของ UW โดย  

- หำก UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ   
- หำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
(ข) lead UW ใช้ MM :  

• A  10% หรือ B  10% หรือ C  10% หรือ 
• มูลค่ำกำรถือหุ้นตำมสัดส่วน A  15% ของ equity ของ UW โดย  

- หำก UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ   
- หำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
(ค) Co-UW : A  20% หรือ B  20% หรือ C  20% 
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1.2.3 แผนภาพที่ 3 การถือหุ้นใน issuer ท่ี spin มาจาก listed co.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

issuer  
(บริษัท IPO) 

 

UW 

listed Co. 

 50% 

A 

B 

C 

กรณีทีเ่ข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW คือ  
(ก) lead UW ไม่ใช้ MM :  

• A  10% หรือ B  0% หรือ 
• มูลค่ำหุ้นตำมสัดส่วน A  15% ของ equity ของ UW โดย  

- หำก UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ   
- หำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
(ข) lead UW ใช้ MM :  

• (A*C) + B  10% หรือ 
• มูลค่ำหุ้นตำมสัดส่วน A  15% ของ equity ของ UW โดย  

- หำก UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ   
- หำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ UW เป็นผู้ถือหุ้นใน issuer (listed co.) ให้ใช้ equity ของผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ของ UW เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
(ค) Co-UW : A  20% หรือ B  20% 
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2. Issuer34ถือหุ้น45UW 
2.1  หลักการ 

กรณีที่ issuer ถือหุ้นใน UW อำจพิจำรณำได้ว่ำ issuer มีอิทธิพลต่อกำร
ปฏิบัติงำนของ UW  ดังนั้น issuer จึงไม่ควรถือหุ้นในระดับที่สำมำรถชี้น ำหรือสั่งกำรให้ UW ด ำเนินกำร 
ที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้  อย่ำงไรก็ตำม โดยที่ UW อำจเป็น listed co. หรือ non-listed co. ก็ได้ 
ซึ่งอำจมีควำมเป็นไปได้ที่ issuer จะมีกำรถือหุ้นของ UW ดังกล่ำว เนื่องจำกหุ้น listed co. เป็นหลักทรัพย์ 
ในควำมต้องกำรของตลำด  ดังนั้น แนวทำงกำรก ำหนดสัดส่วนกำรถือหุ้นจึงต้องค ำนึงถึงสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวด้วย แตส่ัดส่วนกำรถือหุ้นใน listed co. ก็ต้องไม่สูงจนอำจท ำให้เกิด COI ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(เช่นเดียวกับ 1.)   

ดังนั้น ในกรณีต่อไปนี้ อำจพิจำรณำได้ว่ำ UW มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้ง 
กับกำรท ำหน้ำที่จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 

2.1.1 lead UW 
(ก)  กรณี lead UW เป็น non-listed co. 

(1)  issuer มีกำรถือหุ้นใน lead UW ที่ไม่ใช้ MM 
(2)  issuer มีกำรถือหุ้นใน lead UW ที่ใช้ MM เกินกว่ำ 10% ของ 

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ UW  
(ข)  กรณี lead UW เป็น listed co. 

Issuer มีกำรถือหุ้นใน lead UW เกินกว่ำ 10% ของจ ำนวนสิทธ ิ
ออกเสียงทั้งหมดของ UW 

2.1.2  co-UW 
issuer มีกำรถือหุ้นใน co-UW เกินกว่ำ 20% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของ UW 
  

                                                        
43 issuer หมำยถึง issuer และบุคคลต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืกรรมกำรของ issuer 
(2)  ผู้ที่เกี่ยวข้องของ issuer และของบุคคลตำม (1) 

4 กำรถือหุ้นพิจำรณำจำก 
(1) กำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใน UW และในบริษทัย่อยหรือบรษิัทร่วมของ UW และ 
(2) กำรถือหุ้นและหุ้นทีจ่ะเกิดจำกกำรใช้สิทธิของหุน้กู้แปลงสภำพ ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้ ใบส ำคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ รวมทั้งหุ้นที่เป็นปัจจัยอ้ำงอิงส ำหรับส่งมอบในกำร
ช ำระหนี้ตำมหุน้กู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และหุ้นอ้ำงอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกดิจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง 
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ทั้งนี้ กำรพิจำรณำกำรถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมใช้แนวทำง ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ตัวอย่างการพิจารณาการถือหุ้นของ issuer ใน UW 
2.2.1 แผนภาพที่ 4 การถือหุ้นใน UW ท่ีเป็น non-listed co. และ 

การถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ UW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรถือหุ้นของ issuer จะนับรวมกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยไม่ pro rata ซึ่งตำมแผนภำพ 
แสดงกำรถือหุ้นของ issuer ใน UW = A + F + C + E + I โดย B  50%, D  50% หรือ G+H > 50%
(หำก B  50%, D ≤ 50% หรือ G+H  50% ; จะไม่นับ C, E หรือ I ตำมล ำดับ)  

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW คือ 
(ก) lead UW ไม่ใช้ MM : A  0% หรือ B  0% หรือ C  10%  
(ข) lead UW ใช้ MM : A  10% หรือ B  10% หรือ C  10% 
(ค) co-UW : A  20% หรือ B  20% หรือ C  20% 

issuer 
(1) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของ issuer 
(2) ผู้ที่เกี่ยวข้องของ issuer และของบุคคลตาม (1) 

บริษัท ก บริษัท ข 

UW 

A 

B 

C 

D 

E F 

บริษัท ค 

G H 

I 

issuer 

A 

UW 
(non-listed co.) 

 20% 

บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ UW 
(listed co.) 

 

C 
บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ UW 

(non-listed co.) 
 

 20% 
B 
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2.2.2 แผนภาพที่ 5 การถือหุ้นใน UW ท่ีเป็น listed co. และการถือหุ้น 
ในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของ UW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กำรนับจ ำนวนหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ตำม 1. และ 2. ให้นับรวมหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ที่บุคคล

พึงได้รับจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิที่เกิดจำกข้อผูกพันใด ๆ ที่ได้มีกำรตกลงกันไว้ก่อนแล้ว  
ซึ่งข้อผูกพันดังกล่ำวเป็นกำรให้สิทธิในกำรถือหุ้นหรือหน่วยทรัสต์อันเนื่องมำจำก 
กำรที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใน listed co. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนแล้ว   

  

issuer 
 

A 

UW 
(listed co.) 

 20% 

บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ UW 
(listed co.) 

 

C 
บ.ยอ่ย/บ.ร่วมของ UW 

(non-listed co.) 
 

 20% 

B 

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW  คือ 
(ก) lead UW ไม่ใช้ MM : A  10% หรือ B  0% หรือ C  10% 
(ข) lead UW ใช้ MM : A  10% หรือ B  10% หรือ C  10% 
(ค) Co-UW : A  20% หรือ B  20% หรือ C  20% 
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3. กรรมการของ issuer มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ 
หรือ head of UW ของ UW 

3.1  หลักการ 
กำรที่กรรมกำรของ issuer เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือ head of  UW ของ UW ด้วย 

อำจท ำให้เกิด COI ในกำรท ำหน้ำที่ของ UW เนื่องจำกบุคคลดังกล่ำวอำจใช้อ ำนำจหรือหน้ำที่ที่มีใน UW  
สั่งกำรให้ UW ก ำหนดรำคำเสนอขำยที่สูงเกินจริง หรือ mis-selling  ดังนั้น จึงต้องไม่มีกรรมกำรของ issuer 
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำหน้ำที่ของ UW  เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำว  อย่ำงไรก็ดี  
เนื่องจำกกำรก ำหนดรำคำของตรำสำรหนี้มี yield curve เป็นข้อมูลอ้ำงอิง ท ำให้ยำกที่ UW จะบิดเบือน 
รำคำตรำสำรหนี้ให้แตกต่ำงจำก yield curve ได้ ข้อก ำหนดดังกล่ำวจึงไม่ใช้บังคับกับกำรท ำหน้ำที่ UW  
ตรำสำรหนี้ เช่นเดียวกับ 1. แต่จะใช้กำรเปิดเผยข้อมูลควำมสัมพันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนใน 
กำรประกอบกำรตัดสินใจลงทุน นอกจำกนี ้หำกกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของ issuer  
ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของ UW ด้วย ส ำนักงำนจะไม่ถือว่ำ UW  
มีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่เป็น UW 

ดังนั้น กรณีที่ UW มีกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือ head of UW เป็นบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกับกรรมกำรของ issuer ในกรณีต่อไปนี้ ส ำนักงำนอำจพิจำรณำได้ว่ำ UW มีผลประโยชน์ 
ที่อำจขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

UW 

UW 

 กก. 
ผู้จัดการ 

Head of UW 

กก. 

ซ  ากันและเกินสัดส่วนการถือหุ้นตาม 1. 

issuer  
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3.2  ตัวอย่างการพิจารณาการเป็นกรรมการใน issuer 
แผนภาพท่ี 6 กรรมการ/ผู้จัดการ/head of UW ของ UW ไปเป็นกรรมการ

ใน issuer 

 

 
 
 
 
 
 

 

มีกรรมกำร 6 คน 

มีกรรมกำร 10 คน 
(กรรมกำรอิสระ 4 คน) 

A% 

UW 

Issuer 

กรณีที่เข้ำข่ำยว่ำ UW มี COI ที่ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น UW อันเนื่องมำจำกมีบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลที่เข้ำมำท ำหน้ำที่ หรือมีอิทธิพล หรือมีบทบำทต่อกำรท ำหน้ำที่ของ UW คือ  

(ก) กรณีท่ีไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน :  
• กรรมกำร/ผู้จัดกำร/head of UW ของ UW เป็นกรรมกำรใน issuer  

เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของทั้ง UW และ issuer 
(ข) กรณีท่ีมีการถือหุ้นระหว่างกัน :  

• กรรมกำร/ผู้จัดกำร/head of UW ของ UW เป็นกรรมกำรใน issuer เกินสัดส่วน 
กำรถือหุ้นตำม 1.  เช่น หำก A = 10% เท่ำกับ กรรมกำร/ผู้จัดกำร/head of UW ของ 
UW จะไปเป็นกรรมกำรใน issuer ได้ 1 คน (จำก 10 คน)  หำกมีเกินกว่ำ 1 คน  
จะถือว่ำมี COI  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบ 
ของทั้ง UW และ issuer 

(ค) กรณี Co-UW :  
• กรรมกำร/ผู้จัดกำร/head of UW ของ UW เป็นกรรมกำรใน issuer เกินสัดส่วน 

กำรถือหุ้นตำม 1. เช่น หำก A = 20% เท่ำกับ กรรมกำร/ผู้จัดกำร/head of UW ของ 
UW จะไปเป็นกรรมกำรใน issuer ได้ไม่เกิน 2 คน (จำก 10 คน) หำกมีเกินกว่ำ 2 คน 
จะถือว่ำมี COI เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบ 
ของทั้ง UW และ issuer 


