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สรุปผลการ
ผลการรับฟั งความคิดเห็น
เรือง
การปรับปรุงเกณฑ์ Silent Period

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ) ขอขอบพระคุณ ทุกท่านทีได้ร่ว มแสดงความ
คิดเห็นเรืองการกําหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุน้ ต่อผู้ลงทุนใน
วงจํากัด (Private
Private Placement :PP) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนํนํ าความคิดเห็นของทุกท่านมาร่วม
พิจารณาเพือ กําหนดหลักเกณฑ์ในเรือ งนี5ต่อไป
ในการนี5ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟงั ความคิดเห็นทีไ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถามซึง ประกอบ
ประกอ
ไปด้วย บริษทั จดทะเบียน 6 ราย ทีป รึกษาทางการเงิน 12 ราย ผูล้ งทุน 2 ราย ชมรมวาณิชธนกิจ และ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โดยมีรายละเอียดดความเห็นในเอกสารนี5
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ข้อหารือของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อหารือที 1: การนําหลักการเรือง Silent Period มาใช้กบั ผู้ทีได้รบั การจัดสรรแบบ PP ในราคา
ตํา กว่าราคาตลาด
เพือ ให้มนใจว่
ั  าผูร้ ่วมทุนใหม่จะอยู่กบั บริษทั เป็ นระยะเวลาหนึง เพือสร้างประโยชน์ให้กบั บริษทั และผูถ้ อื
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดทีจ ะะกําหนด Silent Period สําหรับผูท้ ไี ด้รบั การจัดสรรหุน้ หรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพอืน ในราคาตํากว่าราคาตลาด (ราคาทีไ ม่ตาํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาวันแรกทีเ สนอ
ขายต่อผู้ลงทุน) ด้วยวิธี PP เป็ น ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห ุ้นของบริษทั เริม ทําการซื5อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันทีห ุน้ ทําการซื5อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 เดือน ผูล้ งทุนดังกล่าวสามารถ
ขายหุน้ ได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์
พย์แปลงสภาพทีถ กู สังห้
 ามขาย

ความเห็นของผูร้ ว่ มแสดงความเห็น:
ผูแ้ สดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยในการนําหลักการเรือ ง Silent Period มาใช้กบั การเพิม ทุน
แบบ PP โดยมีความเห็นเพิม เติม ดังนี5
• ควรกําหนดระยะเวลา Silent Period ให้สอดคล้องกับราคาเสนอขาย โดยถ้าราคาเสนอขายตํ
ราคา
า
มากก็ควรกําหนด Silent Period ให้ยาวขึน5
• ควรใช้ราคาตลาดตามเกณฑ์ กก.ล.ต. เนืองจาก โดยปกติเมือมีการขายหุ
การขายหุน้ PP ให้กบั Strategic
Investors ราคาหุ้นมักจะมีการปรับตัวสูงขึ5นภายหลังการประกาศ ตามความคาดหวังของ
ประโยชน์ทกี จิ การจะได้รบั
• ควรกําหนดสัดส่วน PP ไม่ให้มากกว่าการเสนอขายหุนต่
น้ ต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน (RO)
• ควรกําหนดเกณฑ์ราคาตําให้เพียง 50% ของราคาตลาด
• ควรกํกําหนดให้แตกต่างกับการเสนอหุน้ ต่อประชาชนในครัง5 แรก (Initial
nitial Public Offering : IPO)
เช่น 6 เดือนปล่อยได้ 50% เนืองจากหากเป็ นธุรกิจทีด พี นั ธมิตรทีด คี วรได้ Return บางส่วน และ
ถ้าหากเห็นว่าธุรกิจไม่ดจี ะได้ขายหุน้ ของตนออกไปได้สว่ นหนึง
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ส่วนผูท้ ไี ม่เห็นด้วยมีความเห็นดังนี5
• การกําหนด Silent Period สําหรับ PP อาจเป็ นอุปสรรคในการหา Strategic Partners และเป็ น
อุปสรรคกับบริษทั ทีม คี วามจําเป็ นในการเพิม ทุนในระยะเวลาอันสัน5
• เป็ นการจํากัดนักลงทุนบางส่วนทีไ ม่ได้รบั การยกเว้น
• กรณีททีบี ริษทั เพิม ทุนแบบ PP ในราคาตํากว่าราคาตลาดนัน5 ผูถ้ อื หุน้ รวมกันจํานวนไม่ตาํ กว่า
ร้อยละ 10 มีสทิ ธิออกเสียงคัดค้าน (Veto) ได้ ซึง เป็ นมาตรการคุม้ ครองผูถ้ อื หุน้ ทีเ พียงพออยู่
แล้ว
ข้อหารือที 2: การผ่อนผัน Silent Period ให้กบั ผู้ลงทุนบางประเภท
เพือให้การกําหนด Silent Period ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเพิม ทุนหรือการฟื5 นฟูกจิ การของบริษทั จด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดทีจ ะะผ่อนผันหลักการเรือง Silent Period ตามข้อหารือที 1
สําหรับผูล้ งทุนบางประเภท เช่น
o เจ้าหนี5ทเี ข้ามาช่วยฟื5นฟูกจิ การและมีการแปลงหนี5เป็ นทุน
1
o ผูล้ งทุนสถาบันตามนิยามตามเกณฑ์ของ กก.ล.ต. ทัง5 นี5ไม่รวมถึง Private Fund
F

(ก) ธนาคารพาณิชย์ (ข) บริ ษัทเงินทุน (ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื!อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื!อการบริ หาร
กองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื!อการจัดการ โครงการลงทุนที!จัดตังขึ
' 'นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ (จ) บริ ษัทประกันภัย (ฉ) ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
การงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลอื!นที!มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
' 'น (ช) ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (ฌ) กองทุนเพื!อการฟื น' ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ญ)
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (ฎ) กองทุนสํารองเลี 'ยงชี พ (ฏ) กองทุนรวม (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ
งประ
!งมี
ลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
1
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ความเห็นของผูร้ ว่ มแสดงความเห็
แสดงความเห็น:
ผูแ้ สดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการผ่อนผัน โดยมีความเห็นเพิม เติม ดังนี5
• ควรระบุเงือ นไขการผ่อนผันให้ชดั เจนเพือ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ความเป็ นธรรม
• ควรผ่อนผันให้ Private Fund กรณีทีทเี ป็ นกองทุนทีบ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์ เนืองจากเป็ น
การตัดสินใจโดยผูบ้ ริหารอิสระทีเ ป็ นมืออาชีพและเพีอ ให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารกองทุน
ดังกล่าว
• ควรผ่ อนผัน เฉพาะเจ้า หนี5 ทีแ ปลงหนี5 เ ป็ น ทุน ในการปรับ โครงสร้า งหนี5 เ ท่ า นั น5 แต่ ทงั 5 นี5 ค วร
พิจารณาด้วยว่าราคาทีต ํากว่าราคาตลาดนัน5 ไม่ควรตํากว่ากี % และไม่
ไม่ควรผ่อนผันให้ผลู้ งทุน
สถาบัน
ส่วนผูท้ ไม่
ไี ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า เพือ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันและไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั จิ งึ ไม่ควร
มีการผ่อนผัน
ข้อหารือที 3: การไม่นําหลักการเรือง Silent Period มาใช้กบั PP ที เหลือจาก RO
ในกรณีทบี ริษทั จดทะเบียนให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เดิมในการซื5อหุน้ เพิม ทุนตามสัดส่วน (Right
Right Offering: RO)
และมีกระบวนการให้ผผูถู้ อื หุน้ เดิมสามารถใช้สทิ ธิเกินว่าสัดส่วนของตนแล้ว แต่ยงั มีหนุ้ เหลือจากการเสนอ
ขาย RO ดังกล่าว แสดงว่าผูถ้ อื หุน้ เดิมไม่ประสงค์จะซื5อหุน้ ส่วนทีเ หลือ ดังนัน5 หากบริษทั จะเสนอขาย
หุน้ ส่วนทีเ หลือนี5ให้กบั ผูล้ งทุนเฉพาะเจาะจงในราคาทีไ ม่ตํากว่าราคาทีใ ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม หุน้ ในส่วนนี5ก็
ควรได้รบั การยกเว้นไม่ใช้หลักการ Silent Period ตามข้อหารือที 1
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ความเห็นของผูร้ ว่ มแสดงความเห็น:
ผูแ้ สดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการผ่อนผัน โดยมีความเห็นเพิม เติม ดังนี5
• ราคา PP ทีเ หลือจาก RO ควรเป็ นราคาทีไ ม่ตาํ กว่าราคา RO
• กรณีทมี หี นุ้ เหลือจาก RO มาก ควรกําหนด Silent Period ด้วย
• ควรระบุเงือ นไขให้ชดั เจน เพือ ให้ผถู้ อื หุน้ เดิมได้รบั ความเป็ นธรรม
ส่วนผูท้ ไี ม่เห็นด้วยมีความเห็นดังนี5
• เพือ ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันและไม่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ จึงไม่ควรมีการผ่อนผัน
• PP ในราคาเท่ากับ RO ทีเ ป็ นราคาตํากว่าราคาตลาดไม่ควรได้รบั การยกเว้น
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