เอกสารรับฟั งความคิดเห็น
เรือง
การปรับปรุงเกณฑ์ Silent Period
จัดทําโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมือวันที 30 มกราคม 2558
เพือ รับฟงั ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย วข้อง
โดยเปิดรับฟงั ความคิดเห็นถึงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2558
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ส่วนที 1: บทนํา
บริษทั จดทะเบียนทีป ระสงค์จะขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจเพิม จะมีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุน
เพิม ซึง นอกจากการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินแล้ว บริษทั ยังสามารถระดมทุนโดยตรงจากผูถ้ อื หุน้ หรือผู้
ลงทุนโดยการเสนอขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน ซึง แบ่งเป็ น 3 แบบ คือ
1. การเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
 (Public Offering : PO)
2. การเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนในวงจํากัด (Private Placement : PP)
3. การเสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering : RO)
ซึง การเสนอขายหุน้ แต่และแบบจะมีขอั ดีและผลกระทบกับบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่างๆ กันไป
ใน 3 ปี ทผี ่านมา รูปแบบการระดมทุนของบริษทั จดทะเบียนมีการเปลียนแปลงไป ดังแสดงได้
ตามตารางที 1 ซึง จะเห็นว่าในปี 2557 บริษทั จดทะเบียนมีการระดมทุนแบบ PP สูงขึนY มากเมือ เทียบกับ
2 ปี ก่อนหน้า โดยมีบริษทั ทีร ะดมทุนด้วยวิธนี Yี 35 บริษทั มูลค่าการระดมทุนมีสดั ส่วนเท่ากับ 36% ของ
มูลค่าระดมทุนทังY หมด ซึงการระดมทุนแบบ PP มีขอ้ ดีคอื สามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสันY มี
ขันY ตอนการเสนอขายและค่าใช้จ่ายไม่มาก อย่างไรก็ตาม การระดมทุนในลักษณะนีYจะมีผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ เดิมในด้านราคาหลักทรัพย์และ Dilution Effect โดยจากข้อมูลของบริษทั จดทะเบียนทีร ะดมทุน
ด้ว ย PP จํา นวน 35 บริษัท พบว่ า มี 23 บริษัททีร าคาเพิมทุน ตํากว่า ราคาตลาดก่อนวัน ทีเสนอขาย
รายละเอียดตามตารางที 2 และจากจํานวน 23 บริษทั มีบริษทั ทีก ารเพิม ทุนแบบ PP ทําให้ผถู้ อื หุน้ เดิมมี
สัดส่วนการถือหุน้ ลดลงเกินกว่า 25% ทังY สินY 13 บริษทั
ตารางที 1 การระดมทุนของบริษทั จดทะเบียนแยกตามประเภท
2555
2556
2557
Cap Raise Type
จน.บจ. %มูลค่าการ จน.บจ. %มูลค่าการ จน.บจ. %มูลค่าการ
ระดมทุน
ระดมทุน
ระดมทุน
1. Public Offering
4
39%
6
3%
1
0%
2. Private Placement
25
20%
45
19%
35
36%
3. Right Offering
32
29%
63
55%
31
48%
4. Others eg. Warrant
and Other Securities
exercised / Stock
Dividend
136
10%
172
23%
150
15%
Total * 165
100%
219
100%
179
100%
* นับไม่ซYาํ
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ตารางที 2 ราคาการระดมทุนแบบ PP ในปี 2557
ส่วนลดจากราคาปิ ดก่อนวันเสนอขาย

จํานวนบริ ษทั

 < 25 %

7

 25-50 %

7

 51-75 %

2

 > 75 %

7
รวม

23

ดังนันY บริษทั จดทะเบียนจึงเลือกใช้การระดมทุนแบบ PP เพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผู้
ถือหุน้ โดยควรกําหนดราคาทีเ หมาะสม ซึง ปจั จุบนั หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดนิยามของ
คําว่าการขายราคาตํา ให้หมายถึงราคาทีต าํ กว่าราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
ทีบริษัทต้องกํา หนดราคาโดยมีส่ว นลดทีสูง บริษัทก็ควรมันใจว่
 าการเพิม ทุน และผู้ร่วมทุนใหม่จ ะทํา
ประโยชน์ ให้กบั บริษทั ได้ ดังนันY ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดทีจ ะนํ าหลักการเรืองกําหนดระยะเวลา
ห้ามขาย (Silent Period) มาใช้กบั ผูท้ ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ แบบ PP ในลักษณะทีม สี ่วนลดเกินกว่าร้อยละ
10
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครังY นีY จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ควรได้รบั
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ เี กีย วข้องทังY ผูป้ ฏิบตั ิ เช่น บริษทั จดทะเบียน ทีป รึกษาทางการเงิน
และผูล้ งทุน จึงขอนํ าเสนอส่วนทีจ ะปรับปรุงแก้ไขเพือขอทราบความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏใน
ส่วนที 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนีY ซึง ผูท้ เี กีย วข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม เติม โดย
โปรดนําส่งข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที 13 กุมภาพันธ์ 2558 ทังY นีY หากมีขอ้ สงสัยเพิม เติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที
คุณวารีญา พิลกึ เรือง
โทรศัพท์ 02-229-2192
E-mail: wareeya@set.or.th
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ส่วนที 2: การปรับปรุงข้อกําหนดที เกียวข้อง
เพือให้มนใจว่
ั  าบริษทั จดทะเบียนจะได้รบั ประโยชน์จากการระดมทุนแบบ PP และผูร้ ่วมทุนใหม่
โดยผู้ร่วมทุนใหม่ซึงถือเป็ น Strategic Partners จะอยู่กบั บริษัทเป็ นระยะเวลาหนึง เพือประโยชน์ ต่อ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ เดิม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะกําหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) สําหรับผูท้ ี
ได้รบั การจัดสรรหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอืนในราคาตํากว่าราคาตลาดด้วยวิธี PP อย่างไรก็ตาม
การกําหนด Silent Period ดังกล่าว จะต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการระดมทุนของบริษทั จดทะเบียนและการ
เข้ามาช่วยฟืYนฟูกจิ การของเจ้าหนีY จึงขอเสนอหลักการเรือ ง Silent Period ดังนีY
1. ห้ามผูล้ งทุนทีไ ด้รบั การจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอืนๆ แบบ PP ในราคาตํากว่าราคา
ตลาด นําหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพทังY หมดทีไ ด้รบั การจัดสรรออกขายเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที
หุน้ ของบริษทั เริม ทําการซืYอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันทีห ุน้ ทําการซืYอขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 6 เดือน ผูล้ งทุนดังกล่าวสามารถขายหุน้ ได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ หรือ
หลักทรพย์แปลงสภาพทีถ กู สังห้
 ามขาย
ทังY นีY ราคาตลาด หมายถึง ราคาทีไ ม่ตาํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาวันแรกทีเ สนอขายต่อผูล้ งทุน
2. ผ่อนผันหลักการ Silent Period ข้างต้น สําหรับ Strategic Partner บางประเภท เช่น
o เจ้าหนีYทเี ข้ามาช่วยฟืYนฟูกจิ การและมีการแปลงหนีYเป็ นทุน
o ผูล้ งทุนสถาบันตามนิยามตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 1 ทังY นีYไม่รวมถึง private fund
3. หลักการ Silent Period ตามข้อ 1 จะไม่ใช้กบั กรณีการนํ าหุน้ ทีเ หลือจาก RO มาจัดสรรให้ PP ใน
ราคาเดียวกับ RO ทังY นีY บริษทั ต้องมีกระบวนการให้ผถู้ อื หุน้ เดิมสามารถใช้สทิ ธิเกินว่าสัดส่วนของตน
แล้ว

(ก) ธนาคารพาณิชย์ (ข) บริ ษัทเงินทุน (ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพือการบริ หาร
กองทุนส่วนบุคคลหรื อเพือการจัดการ โครงการลงทุนทีจัดตังขึ
* *นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ (จ) บริ ษัทประกันภัย (ฉ) ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
* *น (ช) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ฌ) กองทุนเพือการฟื น* ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ญ)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (ฎ) กองทุนสํารองเลี *ยงชี พ (ฏ) กองทุนรวม (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมี
ลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
1
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ส่วนที 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป

ชือ -นามสกุล
บริษทั
ตําแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์
สถานะของผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั จดทะเบียน
 ทีป รึกษาทางการเงิน
 ทีป รึกษากฎหมาย
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืน ๆ (ระบุ)........................................
2. ความคิ ดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็ นอย่างอืน หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
ข้อหารือที 1: การนําหลักการเรือ ง silent period มาใช้กบั ผูท้ ไี ด้รบั การจัดสรรแบบ PP ในราคาตํา
กว่าราคาตลาด
 เห็นด้วย ทีจ ะกําหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน :
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ข้อหารือที 2 : การผ่อนผัน Silent Period ให้กบั ผูล้ งทุนบางประเภท
 เห็นด้วย ทีจ ะกําหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน :

ข้อหารือที 3: การไม่นําหลักการเรือ ง Silent Period มาใช้กบั PP ทีเ หลือจาก RO
 เห็นด้วย ทีจ ะกําหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน :

ข้อเสนอแนะอืนๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที wareeya@set.or.th ภายในวันที 13 กุมภาพันธ์ หรือ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม เติม โปรดติดต่อคุณวารีญา พิลกึ เรือง โทรศัพท์ 02-229-2192
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนีY
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