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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ได้ทบทวนกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ตามแผน Regulatory Reform ซึ่งได้ด าเนินมาตัง้แต่ปี 2562 โดยในขัน้แรก ได้ปรบัปรุงเกณฑ์การห้ามซื้อขาย
หลกัทรพัยช์ัว่คราว (SP) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนไดซ้ื้อขายชัว่คราวในหลกัทรพัย์ทีถู่กขึน้ SP มาแลว้ระยะเวลา
หนึ่ง และปรบัปรงุเกณฑ ์Holding Company แลว้นัน้  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัความเหน็เพิม่เตมิจากผูล้งทุน บรษิทัสมาชกิ บรษิทัจดทะเบยีน และทีป่รกึษา
ทางการเงนิ โดยผูล้งทุนและบรษิทัสมาชกิได้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบับรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีน ทัง้ในเรื่องคุณภาพของ
บรษิทัและช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัดงักล่าว โดยเหน็ว่าบรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ควรเป็นบรษิทัทีม่ผีลประกอบการด ีและเมือ่เขา้มาจดทะเบยีนแลว้ ผูบ้รหิารของบรษิทัควรมกีารสื่อสารเกีย่วกบัผล
ประกอบการและทศิทางการท าธุรกจิของบรษิทัต่อผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนนอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพยีงอยา่งเดยีว ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนและทีป่รกึษาทางการเงนิมคีวามเหน็ว่าเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรเอือ้ต่อการเพิม่ทุน การปรบัโครงสรา้งบรษิทั และการยา้ยตลาด ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จงึขอเสนอปรบัปรงุเกณฑท์ีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน ดงันี้ 

1. ปรบัปรงุเกณฑ์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของบริษทัจดทะเบียน โดยยกเลกิเกณฑร์บัหลกัทรพัยท์ีพ่จิารณา Market 
Capitalization ทัง้ใน SET และ mai เพื่อให้บรษิัทที่จะจดทะเบยีนได้ต้องเป็นบรษิทัที่มกี าไรมาแล้ว ยกเว้น
ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) ที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ จะก าหนดเกณฑ์ไว้เป็นการ
เฉพาะ 

2. ปรบัปรุงเกณฑ์เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รบัข้อมูลเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ต้อง
ด าเนินการจดัประชุมเพื่อชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิรวมถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทแก่ผู้ลงทุนที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อยา่งน้อย 1 ครัง้ภายในปีแรกทีเ่ขา้จดทะเบยีน  

3. ก าหนดเกณฑ์การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  ให้รองรับการเพ่ิมทุน 
Preferential Public Offering (PPO : การเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไม่เสนอขายใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอ General 
Mandate เพือ่ท า PPO ไดไ้มเ่กนิ 20%  

4. ปรบัปรงุเกณฑ์การย้ายตลาดเพ่ือให้บริษทัคงการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามเกณฑ์ด ารง
สถานะ โดยยกเวน้คณุสมบตัเิรือ่งมลูคา่พารข์ ัน้ต ่า ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารยา้ยตลาด  

5. ปรบัปรงุฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสร้าง โดยปรบัปรุง
มตผิูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตักิารท า Share Swap แบบ 1:1 ใหเ้ป็น 3/4 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง จากเดมิทีเ่ป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด  

6. ปรบัปรงุเกณฑ์เพ่ือความชดัเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกบัหน่วยงานก ากบัดแูล โดยปรบัปรุง
เกณฑร์บัหลกัทรพัยแ์ละเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าการปรบัปรุงเกณฑจ์ะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ควรไดร้บัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะในวงกวา้งจากผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น บรษิทัจดทะเบยีน ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทัสมาชกิ และผูล้งทุน 
โดยผูเ้กีย่วขอ้งสามารถใหค้วามคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักฎเกณฑท์ีม่กีารแก้ไขในครัง้นี้ หรอืกฎเกณฑอ์ื่น
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีค่วรพจิารณาปรบัปรุงเพิม่เตมิได ้ภายในวนัที ่6 มนีาคม 2563 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยั
เพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่คุณวารญีา พลิกึเรอืง หรอื คุณภทัรภา บุณยประคอง ฝ่ายนโยบายก ากบั
ตลาด โทรศพัท ์02-009-9805, 9806 หรอื E-mail regulatorypolicydepartment@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2: ข้อมลูประกอบการพิจารณาและประเดน็หารือ 

1. ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือเพ่ิมคณุภาพของบริษทัจดทะเบียน 
ทีม่า:  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ Market Capitalization ตัง้แต่ปี 2555 เพื่อสนับสนุนการเข้าจด
ทะเบยีนของบรษิทัขนาดใหญ่ทีต่้องการเงนิทุนสูง (Capital Intensive) เพื่อใหบ้รษิทัดงักล่าวน าเงนิทุนไปพฒันา
โครงการหรอืธุรกจิทีม่ศีกัยภาพ ซึง่แมว้่าขณะทีจ่ดทะเบยีนจะยงัไมม่ผีลประกอบการตามเกณฑ ์แต่เป็นทีส่นใจของ
ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม จากการใชเ้กณฑ์ดงักล่าวตัง้แต่ปี 2555 มบีรษิัทจดทะเบยีน 12 แห่ง ที่เขา้ด้วยเกณฑ์นี้ 
พบว่าเกอืบ 50% ขาดทนุต่อเนื่องหลงัเขา้จดทะเบยีน ซึง่สะทอ้นถงึปัญหาคณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีน 

ส าหรบับรษิทัทีต่อ้งการระดมทุนจ านวนมากเพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยทีย่งัไม่มกี าไรจากการ
ด าเนินงาน ปัจจุบนัในตลาด SET มเีกณฑ์ Infrastructure Company ทีร่องรบัธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐานทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งอาจยงัไม่มผีลประกอบการในอดตีแต่มสีมัปทานหรอืสญัญาที่จะก่อให้เกดิรายได้ที่
ม ัน่คงในอนาคตอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาด mai ยังไม่มีเกณฑ์ดังกล่าว จึงควรพิจารณาก าหนดเกณฑ์ 
Infrastructure Company ใน mai เพิ่มเติม นอกจากนี้ นิยามธุรกิจ Infrastructure ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ยงัมคีวามซ ้าซ้อนและไม่สอดคล้องกนั ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเสนอปรบัปรุงใหน้ิยาม
ธุรกจิ Infrastructure สอดคลอ้งกบัส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย 

ประเดน็หารอื 

1. เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัทีจ่ะระดมเงนิจากประชาชนในวงกวา้งและซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นบรษิทัทีม่ ี
ฐานะการเงินเข้มแข็ง ผลประกอบการดี จึงเห็นควรยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization ที่อาจเป็น
ช่องทางใหบ้รษิทัทีม่ผีลการด าเนินงานขาดทุนและมคีวามเสีย่งสงูเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อัน
สง่ผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุ  

2. ตลาดหลักทรพัย์ฯ จะก าหนดเกณฑ์ Infrastructure Company ใน mai เพื่อสนับสนุนการเข้าระดมทุน
ส าหรบับรษิทัทีท่ าธุรกจิ Infrastructure ทีย่งัไมม่กี าไรจากการด าเนินงานแต่แสดงไดว้่าจะมรีายไดม้ัน่คงใน
อนาคต ในลกัษณะเดยีวกนักบัเกณฑ ์Infrastructure Company ของ SET ดงันี้  

 เกณฑ ์SET (ปัจจบุนั) เกณฑ ์mai (ข้อเสนอ) 
ลกัษณะ
โครงการ   

มีก า ร ล งทุ น ใ น โค ร งก า ร  Infrastructure ที่
กอ่ใหเ้กดิรายไดท้ีม่ ัน่คงในอนาคต ดงันี้  
1) มสีมัปทาน/ไดร้บัอนุญาตจากราชการ หรอื

รฐัวสิาหกจิ 20 ปี และเหลอื 15 ปี หรอื  
2) มีสัญญาขาย/ให้บริการกับราชการหรือ 

รฐัวสิาหกจิ มอีายคุงเหลอื 15 ปี 

เชน่เดยีวกบั SET 

ขนาดโครงการ  10,000 ลบ. โดยตอ้ง COD แลว้  
กรณีมลีกัษณะเดยีวกนัหลายโครงการตอ้งม ี

COD > 30% ของมลูคา่โครงการรวม 
  

 

2,000 ลบ.* โดยโครงการทัง้หมดตอ้ง 
COD >1 ปี  

*เทยีบเคยีงไดก้บัขนาดของบรษิทัทีม่ศีกัยภาพใน
การเขา้จดทะเบยีนใน mai และสอดคลอ้งกบัขนาด

โครงการของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในอดตี 
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 เกณฑ ์SET (ปัจจบุนั) เกณฑ ์mai (ข้อเสนอ) 
Silent Period 3 ปีหลงัเขา้จดทะเบยีน เมือ่ครบ 1 ปี ทยอย

ขายได ้20% ของหุน้ทีต่ดิ Silent ในทกุ 6 เดอืน 
เชน่เดยีวกบั SET 

เอกสาร
ประกอบการย่ืน
ค าขอ  

1) Feasibility Study 
2) Legal Due Diligence เฉพาะกรณีที ่

Infrastructure อยูใ่นต่างประเทศ 
3) Technological Feasibility เฉพาะกรณีที่

เป็นเทคโนโลยใีหม่ทีไ่ม่เคยใชใ้นประเทศ
ไทย 

เชน่เดยีวกบั SET 

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดให ้Feasibility Study มอีายุไม่
เกนิ 3 ปี อย่างไรกต็าม อายุเอกสารอาจเกนิ 3 ปีได ้หากทีป่รกึษาทางการเงนิทีร่่วมยื่นค าขอใหค้วามเหน็
เพิ่มเติมว่า Feasibility ของโครงการยังคงเป็นไปตามเอกสารดังกล่าว  และก าหนดให้ Legal Due 
Diligence และ Technological Feasibility มอีายไุมเ่กนิ 1 ปี เพือ่ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ มขีอ้มลูประกอบการ
พจิารณารบัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นปัจจุบนั 

อนึ่ง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอเสนอปรบัปรุงนิยามธุรกจิ Infrastructure ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต.1 เพือ่ลดความซ ้าซอ้นในการก าหนดนิยามดว้ย   

2. ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือให้ผูล้งทุนได้รบัข้อมลูเพ่ิมเติม 
ทีม่า 

 ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนใหม่ยงัอาจไม่มโีอกาสพบปะผูล้งทุนเพื่อสื่อสารทศิทางของบรษิทั ซึง่
ตลาดหลกัทรพัย์มีกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้บรษิัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุนทุกไตรมาส (Opportunity Day) เพื่อให้
ผูบ้รหิารของบรษิทัไดช้ีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัแก่นักวเิคราะห์หลกัทรพัย ์ผูล้งทุน 
และสื่อมวลชน และเปิดโอกาสให้มีการซักถามที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเข้าใจธุรกิจและทิศทางผล
ประกอบการและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้บรษิทัจดทะเบยีนและผูล้งทนุ   

ประเดน็หารอื 
ก าหนดให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ต้องด าเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการ

ด าเนินงานแกผู่ล้งทนุทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ภายในปีแรกทีเ่ขา้จดทะเบยีน 
 

                                                           
1 “กจิการโครงสรา้งพื้นฐาน” หมายความว่า กจิการดงัต่อไปนี้  (ก) ระบบขนส่งทางราง หรอืทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน ทางพเิศษ 
หรอืทางสมัปทาน (จ) ท่าอากาศยานหรอืสนามบนิ (ฉ) ท่าเรอืน ้าลกึ (ช) โทรคมนาคม หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร (ซ) พลงังานทางเลอืก (ฌ) ระบบบรหิารจดัการน ้าหรอืการชลประทาน (ญ) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาต ิซึง่รวมถงึระบบเตอืนภยัและระบบ
จดัการเพือ่ลดความรุนแรงของภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ดว้ย (ฎ) ระบบจดัการของเสยี (ฏ) กจิการทีม่ลีกัษณะเป็นกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานตาม (ก) 
ถงึ (ฎ) หลายกจิการ (multi-infrastructure) ประกอบกนั โดยกจิการทีป่ระกอบกนัเหล่านัน้เขา้ลกัษณะทีค่รบถว้นดงันี้  1. มคีวามเชือ่มโยง ส่งเสรมิ 
หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ซึ่งกนัและกนัหรอืต่อชุมชนเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 2. ก่อใหเ้กดิหรอืจะก่อใหเ้กดิรายไดเ้ป็นมลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
แปดสบิของรายไดร้วมของกจิการทัง้หมดทีป่ระกอบกนันัน้ 
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3. ก าหนดเกณฑ ์General Mandate ให้รองรบัการเพ่ิมทุนแบบ Preferential Public Offering (PPO) 
ทีม่า 

 ตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้ก าหนดเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเป็น
ทางเลอืกหนึ่งของการเพิม่ทุนให้กบับรษิัทจดทะเบยีน โดยบรษิทัสามารถขออนุมตัเิพยีงจ านวนหุน้เพิม่ทุนและ
ประเภทการจดัสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาออกและ
จดัสรรหุน้เพิม่ทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม อย่างไรกต็าม เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตั ิหนึ่งในนัน้คอืสดัสว่นของจ านวนหุน้ ดงันี้    

 การจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (RO): ไมเ่กนิ 30% 
 การจดัสรรโดยเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (PO): ไมเ่กนิ 20% 
 การจดัสรรโดยเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดั: ไมเ่กนิ 10% 

ต่อมา ส านักงาน ก.ล.ต. ไดอ้นุญาตใหบ้รษิทัสามารถออกและเสนอขายหุน้หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้
เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้ (TSR) ในลกัษณะการเสนอขายใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยไม่เสนอขายใหผู้ถ้อื
หุ้นรายที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ซึ่งเกณฑ์ 
General Mandate ยงัไมค่รอบคลุมการเพิม่ทนุแบบ PPO 

ประเดน็หารอื 
ก าหนดใหก้ารขอ General Mandate เพื่อเพิม่ทุนแบบ PPO (ส าหรบัทัง้หุน้และ TSR) สามารถท าได้ไม่

เกนิ 20% เนื่องจากโดยลกัษณะของ PPO ผูถ้อืหุน้บางรายจะไม่ได้รบัสทิธเิพิม่ทุนในส่วนนี้  ดงันัน้ การเพิม่ทุน
แบบ General Mandate จงึควรจ ากดัที ่20% เช่นเดยีวกบั PO อย่างไรกต็าม ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งการ
เพิม่ทนุแบบ PPO มากกว่า 20% ยงัคงสามารถท าไดโ้ดยใชม้ตเิพิม่ทนุทัว่ไป 

4. ปรบัปรงุเกณฑก์ารย้ายตลาดเพ่ือให้บริษทัคงการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามเกณฑ์
ด ารงสถานะ 

ทีม่า 
ปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนตอ้งมมีลูคา่พารข์ ัน้ต ่าที ่0.50 บาทและตอ้ง

ด ารงพาร์ไม่ใหต้ ่ากว่า 0.50 บาทตลอดเวลาทีเ่ป็นบรษิัทจดทะเบยีนด้วย เพื่อใหง้่ายต่อความเขา้ใจของผูล้งทุน 
ยกเวน้บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนมากอ่นวนัทีเ่กณฑม์ผีลใชบ้งัคบั  

กรณีบริษัทจดทะเบียนจะย้ายตลาดจะต้องมีคุณสมบัติเสมือนรบัหลักทรัพย์ใหม่ โดยจะต้องมีผลการ
ด าเนินงานและพารข์ ัน้ต ่าตามเกณฑ ์ยกเวน้คณุสมบตับิางประการ เชน่ การกระจายการถอืหุน้รายย่อย (Free Float) 
การมีที่ปรึกษาทางการเงนิ และ การห้ามขายหุ้นและหลักทรพัย์ภายในเวลาที่ก าหนด (Silent Period) เป็นต้น 
เนื่องจากการยา้ยตลาดไมไ่ดท้ าใหส้ถานะการด ารงของบรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงไป  

ประเดน็หารอื 
 บรษิทัจดทะเบยีนทีจ่ดทะเบยีนก่อนวนัทีเ่กณฑ์พารข์ ัน้ต ่ามผีลใชบ้งัคบั และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยา้ยตลาด 
ควรได้รบัการยกเว้นคุณสมบตัิพาร์ข ัน้ต ่า เนื่องจากการยา้ยตลาดไม่ได้กระทบต่อการด ารงสถานะของการเป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 
 

รวมกนัไมเ่กนิ 30% 
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5. ปรบัปรงุฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสร้าง 
ทีม่า 

ปัจจุบนั การเพกิถอนเมือ่บรษิทัจดทะเบยีนรอ้งขอ (Voluntary Delist) นัน้ บรษิทัตอ้งไดม้ตเิหน็ชอบจากผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงไมน้่อยกว่า 3/4 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ซึง่การก าหนดมติ
โดยใชฐ้านเสยีงเป็นหุน้ทัง้หมดดงักล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อการปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัได ้โดยเฉพาะ
ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนปรบัโครงสรา้งโดยจดัตัง้ Holding Company และขายหลกัทรพัย์ออกใหม่แก่ผูถ้อืหุ้น
ของบรษิทัจดทะเบยีนพรอ้มกบัท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อน า Holding Company เขา้จด
ทะเบยีนแทนบรษิทัจดทะเบยีนเดมิ (Share Swap แบบ 1:1) และผูถ้อืหุน้ยงัคงถอืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเดมิ
ผา่น Holding Company ซึง่โดยสาระแลว้ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงบรษิทัเดมิแต่อยา่งใด   

ประเดน็หารอื 
ปรบัปรงุฐานเสยีงส าหรบัมต ิVoluntary Delist กรณีจดัตัง้ Holding Company เพือ่เขา้จดทะเบยีนแทน

บรษิทัจดทะเบยีนเดมิ (Share Swap แบบ 1:1) ใหเ้ป็น 3/4 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีง จากเดมิทีเ่ป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสรา้ง  

6. ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือความชดัเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกบัหน่วยงานก ากบัดแูล 
ทีม่าและประเดน็หารอื  

เพือ่ใหเ้กณฑม์คีวามชดัเจน ลดการตคีวาม และสอดคลอ้งกบัหน่วยงานก ากบัดแูล ขอเสนอปรบัปรงุเกณฑ ์ดงันี้  

เกณฑปั์จจบุนั  ประเดน็หารือ 
เกณฑร์บัหลกัทรพัย ์
เกณฑ์การพจิารณาผลการด าเนินงานของบรษิัทที่จะเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดว่าบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัติามเกณฑก์่อนยื่นค าขอ และหาก
มเีหตุการณ์หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั อาจพจิารณา
เสมอืนการยืน่ค าขอใหมไ่ด ้  

ก าหนดเพิม่เตมิใหช้ดัเจนว่า 
ผูย้ ืน่ค าขอตอ้งมผีลการ
ด าเนินงานตามเกณฑใ์น
ระหว่างการพจิารณาค าขอ  

เกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลู 
เมื่อผู้จ ัดการ (CEO) หรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง พ้นจากต าแหน่งหรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ถือเป็นเหตุการณ์ส าคญัที่มหีรอืจะมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์
ของผู้ถือหลักทรพัย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมี
หน้าทีต่อ้งเปิดเผยทนัท ี 

ก าหนดกรณีนี้ออกมาให้
ชดัเจน ว่าเป็นเกณฑท์ีต่อ้ง
เปิดเผยทนัท ี 

การน าสง่ประวตักิรรมการ  
 เกณฑ ์ตลท. : ใหน้ าสง่ประวตักิรรมการตรวจสอบ (AC) ภายใน 3 วนัท าการ 
 เกณฑ ์ก.ล.ต. : ใหน้ าสง่ประวตักิรรมการภายใน 7 วนัท าการ 

ปรบัปรงุเกณฑ ์ตลท. เป็น 7 
วนัท าการใหส้อดคลอ้งกนั  

การเปิดเผยโครงการ Treasury Stock  
 เกณฑ ์ตลท.: ใหเ้ปิดเผยโครงการ Treasury ภายใน 3 วนัท าการ 
 กฎกระทรวง: ใหเ้ปิดเผยโครงการ Treasury ภายใน 14 วนั 

ปรับปรุงเกณฑ์ ตลท. ให้
เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด  
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั   (ชือ่ยอ่                    )   
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หค้วามคดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย  ผูล้งทนุ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ  อืน่ๆ (ระบุ)   
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
ข้อหารือท่ี 1: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือเพ่ิมคณุภาพของบริษทัจดทะเบียน 

1.1 ท่านเห็นด้วยกับการยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization ใน SET และ mai และก าหนดเกณฑ์รบั
หลักทรพัย์ส าหรบั Infrastructure Company ใน mai เช่นเดียวกบัใน SET ตามที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ 
เสนอหรอืไม ่ 

 

 

 

 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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1.2 ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงนิยามของ Infrastructure ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ของส านักงาน
ก.ล.ต. และการก าหนดอายุของเอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นค าขอกรณี Infrastructure Company ให้
ชดัเจน  

ข้อหารือท่ี 2: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือให้ผู้ลงทุนได้รบัข้อมลูเพ่ิมเติม 

ท่านเห็นด้วยกบัการก าหนดใหบ้รษิทัที่เขา้จดทะเบยีนใหม่ต้องด าเนินการจดัประชุมเพื่อให้ขอ้มูลเกีย่วกบั
ธุรกจิและผลการด าเนินงานแก่ผูล้งทุนทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปีแรกที่เขา้จดทะเบยีน
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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ข้อหารือท่ี  3: ก าหนดเกณฑ์ General Mandate ให้รองรับการเพ่ิมทุนแบบ Preferential Public 
Offering (PPO) 
ท่านเห็นด้วยกบัการก าหนดใหก้ารเสนอขายแบบ  PPO สามารถท า General mandate (ส าหรบัทัง้หุน้และ 
TSR) ไดไ้มเ่กนิ 20% เชน่เดยีวกบัการเพิม่ทนุแบบ PO ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

ข้อหารือท่ี 4: ปรบัปรงุเกณฑก์ารย้ายตลาดเพ่ือให้บริษทัคงการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน
ตามเกณฑด์ ารงสถานะ 
ท่านเห็นด้วยกับการยกเว้นคุณสมบัติพาร์ข ัน้ต ่า ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะย้ายตลาด ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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ข้อหารือท่ี 5: ปรบัปรงุฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสร้าง 
ทา่นเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุฐานเสยีงส าหรบัมต ิVoluntary Delist กรณีจดัตัง้ Holding Company เพือ่เขา้จด
ทะเบยีนแทนบรษิทัจดทะเบยีนเดมิ ทีม่ ีSwap Ratio 1:1 ใหเ้ป็น 3/4 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง หรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  

ข้อหารือท่ี 6: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือความชดัเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกบัหน่วยงานก ากบัดแูล 
6.1 ท่านเห็นด้วยกบัการก าหนดเพิม่เติมให้ชดัเจนว่า ผู้ยื่นค าขอต้องมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ใน

ระหว่างการพจิารณาค าขอ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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6.2 ท่านเหน็ดว้ยกบัการก าหนดเหตุการณ์ส าคญัใหช้ดัเจนกรณีใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยทนัทเีมื่อ CEO 
หรอืกรรมการเกนิกึง่หนึ่ง พน้จากต าแหน่งหรอืมกีารเปลีย่นแปลง ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่  

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

6.3 ท่านเห็นด้วยกับการขยายเวลาน าส่งประวัติ AC จาก 3 วันท าการเป็น 7 วันท าการ ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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6.4 ท่านเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุเกณฑ์การเปิดเผยโครงการ Treasury ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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