สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
การกาหนดวันปิดสมุดทะเบียน
หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุ กท่านที่ได้ร่ว มแสดงความคิดเห็น
เกี่ย วกับ การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ การเปิ ด เผยสารสนเทศเกี่ย วกับ วันปิ ด สมุด ทะเบีย นหรือ วันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์
ในการนี้ ตลาดหลัก ทรัพย์ ฯ ขอสรุ ป ผลการรับ ฟั งความคิด เห็ นที่ไ ด้ร ับ จากผู้ ต อบแบบสอบถาม 32 ราย ซึ่ง
ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียน 2 ราย บริษัทผู้ออก Derivative Warrant 4 ราย บริษัทหลักทรัพย์จดั การลงทุน 3 ราย
บริษัทหลักทรัพย์ 6 ราย ที่ปรึกษาทางการเงิน 4 ราย REIT Manager 5 ราย คัสโตเดียน 2 ราย ที่ปรึกษากฎหมาย
2 ราย ผู้ลงทุ น 1 ราย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชมรมคัส โตเดียน และชมรมวาณิชธนกิจ โดยมีรายละเอียด
ความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ประเด็นหารือ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์เพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับหลักทรัพย์ประเภท Trust, Property
Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, Exchange Traded Fund (ETF) แ ล ะ Derivative Warrant (DW) โ ด ย
กาหนดให้ผมู้ หี น้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศของหลักทรัพย์ดงั กล่าวเปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์
หรือ วันก าหนดรายชื่อ ผู้ถ ือ หลัก ทรัพ ย์เพื่อ สิท ธิใด ๆ จากเดิม ที่ให้ เปิ ด เผยล่ ว งหน้ า ไม่ น้อ ยกว่ า 14 วัน ก่ อ น
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์เพื่อสิทธิใด ๆ เป็ น ไม่น้อยกว่า
5 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์เพือ่ สิทธิใด ๆ
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
1. ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• เป็ นการลดภาระและระยะเวลาที่ยาวเกินความจาเป็ น และระยะเวลา 5 วันทาการนัน้ เพียงพอต่อการที่
ผูล้ งทุนจะได้รบั ทราบข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
• เห็นด้วยกับการปรับลดจานวนวัน แต่ระยะเวลา 5 วันทาการอาจน้ อยเกินไป เสนอให้ปรับระยะเวลาเป็ น
7 วันท าการ เพื่อ ให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการรับทราบข่าวอย่างเพียงพอ รวมถึง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุน
ตัดสินใจและ/หรือจัดหาเงินสดเพิม่ หรือดาเนินการอื่นใด เนื่องจากในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนต้องการรับสิทธิอาจต้อง
มีการชาระเงินเพิม่ เติม
• ควรกาหนดแนวทางด าเนิน การที่ชัด เจนในกรณีผู้ อ อกหลักทรัพย์ต้อ งการเปลี่ย นแปลงหรือ ยกเลิก
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หลักทรัพย์เพือ่ สิทธิใด ๆ จากทีไ่ ด้เคย
เปิ ดเผยไป
• เมื่อ ปรับปรุง หลักเกณฑ์แล้ว ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถ ือ หลักทรัพย์ท ราบเพื่อ ป้ องกันการเสียสิทธิของ
ผูถ้ อื หลักทรัพย์ และควรประกาศข้อมูลในระหว่างช่วง 5 วันทาการในหลายช่องทาง เพือ่ ป้ องกันผลกระทบ
ที่ม ีต่ อ ราคาซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ และไม่ เ ป็ นการเร่ ง ให้ เ กิด การตัด สิน ใจของผู้ ล งทุ น โดยขาดข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน
• ควรปรับปรุงเกณฑ์สาหรับหุน้ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจรวมถึงการผลักดันแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ความสอดคล้องและลดความสับสน
2. ชมรมคัสโตเดียนและคัสโตเดียนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงดังกล่าว เนื่องจากมีขอ้ กังวลเรื่องผลกระทบต่อ
สิทธิของผูล้ งทุนต่างประเทศ สรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
• ในทางปฏิบ ัต ิ ลู ก ค้า สถาบัน ต่ า งประเทศ เช่ น Global Custodian จะได้ ร ับ ทราบข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
สิทธิประโยชน์ จากคัสโตเดียน ก่อนเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ลูกค้าซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศต่ อ ไป
ดัง นั ้น การลดระยะเวลาเปิ ด เผยวัน ปิ ด สมุด ทะเบีย นพัก การโอนหลัก ทรัพย์ ห รือ วัน ก าหนดรายชื่อ
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ผู้ถอื หลักทรัพย์เพื่อสิทธิใด ๆ จะทาให้ Global Custodian มีระยะเวลาดาเนินการดังกล่าวลดลง ซึ่งควร
คานึงถึง Time Zone ทีแ่ ตกต่างกันด้วย
• ในกรณีผู้ออกหลักทรัพย์ม ี Corporate Actions ที่ให้ผู้ถอื หลักทรัพย์สามารถเลือกใช้สทิ ธิได้ (Voluntary
Event) ซึ่งมีความซับซ้อ น และอาจมีข้อ จากัด เป็ นการเฉพาะส าหรับผู้ ลงทุ น ในบางประเทศ การลด
ระยะเวลาอาจทาให้ดาเนินการได้ไม่ทนั เนื่องจากคัสโตเดียนต้องแจ้งและรับคาสังจากลู
่
กค้าอีกทอดหนึ่ง
ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากเป็ น Corporate Actions ที่ไม่
ซับซ้อน อาจสามารถทาได้ในระยะเวลา 5 วันทาการ
• การจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงตนของลูกค้าสถาบันต่างประเทศ และการต่ออายุ (Renewal) เอกสาร
ดังกล่าว มีขนั ้ ตอนและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งหากมีการแก้ไขหรือขอเอกสารเพิม่ เติม ระยะเวลา
5 วันทาการอาจไม่เพียงพอ
• หลักทรัพย์บางประเภทที่มขี ้อจากัด การถือโดยผู้ลงทุ นต่างประเทศ (Foreign Limit) ต้อ งมีข นั ้ ตอนใน
การขอ instruction จากลูกค้า เพือ่ ให้ Convert จากหลักทรัพย์ไทย (Local) เป็ นหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุน
ต่างประเทศ (Foreign) เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั สิทธินนั ้
• กรณี ETF และ DW ไม่เป็ นทีน่ ิยมของลูกค้าต่างประเทศนัก จึงไม่กระทบการทางานของคัสโตเดียน ดังนัน้
การลดระยะเวลาเป็ น 5 วันทาการจึงเหมาะสม
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รบั มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ ไม่ให้กระทบต่อการดาเนินการของผูเ้ กีย่ วข้อง รวมถึงลดผลกระทบทีอ่ าจมีต่อสิทธิของ
ผู้ลงทุ น ต่ างประเทศ โดยจะคานึงถึง ลักษณะของหลักทรัพย์ ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ลงทุ นได้รบั ข้อมูล
ล่วงหน้าและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีระยะเวลาดาเนินการอย่างเพียงพอ
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