
 

 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดร้ว่มแสดงความคดิเหน็
เรื่องการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบับรษิัทจดทะเบยีน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน าความคดิเหน็ของทุกท่าน
มารว่มพจิารณาเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรือ่งนี้ต่อไป   
 

ในการนี้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 9 ราย 
และ 3 หน่วยงาน ซึง่ประกอบไปดว้ย บรษิทัจดทะเบยีน 2 ราย ทีป่รกึษาทางการเงนิ 5 ราย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
ลงทุน 1 ราย ผูล้งทุน 1 ราย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ (maiA) ชมรมวาณิชธนกจิ และ
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) โดยมคีวามเหน็สรปุดงันี้ 
 
  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน 
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ข้อหารือท่ี 1: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือเพ่ิมคณุภาพของบริษทัจดทะเบียน  

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

ปรบัปรงุเกณฑเ์พื่อเพิม่คณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีน โดยยกเลกิเกณฑร์บัหลกัทรพัยท์ีพ่จิารณา Market 
Capitalization ทัง้ใน SET และ mai เพื่อใหบ้รษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนได้ตอ้งเป็นบรษิทัทีม่กี าไรมาแลว้ ยกเว้นธุรกจิ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure Company) ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดเกณฑไ์วเ้ป็นการเฉพาะ 

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการยกเลิก
เกณฑ์ Market Capitalization ใน SET และ mai และ  
ก าหนดเกณฑ์รับหลักทรัพย์ส าหรับ Infrastructure 
Company ใน mai เชน่เดยีวกบัใน SET  

2. ผู้ให้ความเห็นบางรายมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควร
ก าหนดเกณฑ์ Infrastructure Company ของ mai ใน
ลกัษณะเดยีวกบั SET คอื มขีนาดโครงการรวมไม่ต ่า
กว่า 2,000 ลา้นบาทตามทีเ่สนอ แต่เพิง่เริม่มรีายไดเ้ชงิ
พาณิชย์ (COD) และหากมลีกัษณะเดยีวกนัหลายโครงการต้อง COD ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการ
รวม (ขอ้เสนอของตลาดหลกัทรพัย์ฯ คอื มขีนาดโครงการรวมไม่ต ่ากว่า 2,000 ล้านบาทและมรีายได้เชิง
พาณิชยม์าแลว้ไมต่ ่ากว่า 1 ปี) 

3. ส่วนผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยมคีวามเหน็ว่า การยกเลกิเกณฑ์ Market Capitalization เป็นการปิดโอกาสการระดมทุน
ของบรษิทัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตและสามารถสรา้งก าไรไดภ้ายหลงัเขา้จดทะเบยีน รวมทัง้ผูล้งทุนได้รบั
ขอ้มูลครบถ้วนและเป็นผูต้ดัสนิใจลงทุน นอกจากนี้ ผูล้งทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต้องมคีวามรูใ้นการลงทุน
และรบัความเสีย่งจากการลงทนุได ้ทัง้นี้ ผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยแสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า ควรพจิารณาใชต้วัเลขทาง
การเงนิอืน่ เชน่ รายได ้หรอื EBITDA ประกอบกบัเกณฑ ์Market Capitalization  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกบัการปรบัปรุงนิยามของ Infrastructure ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และการก าหนดอายุของเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยื่นค าขอกรณี Infrastructure Company 
ใหช้ดัเจน โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่า ควรใหบ้รษิทัผูเ้สนอขายรว่มใหค้วามเหน็ในเอกสาร Feasibility Study 

ข้อหารือท่ี 2: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือให้ผู้ลงทุนได้รบัข้อมูลเพ่ิมเติม 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เสนอก าหนดให้บรษิัทที่เขา้จดทะเบียนใหม่ต้องด าเนินการจดัประชุมเพื่อให้ขอ้มูล
เกีย่วกบัธุรกจิและผลการด าเนินงานแกผู่ล้งทนุทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ภายในปีแรกทีเ่ขา้จดทะเบยีน 
อนัจะเปิดโอกาสใหผู้บ้รหิารของบรษิทัไดช้ีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัแก่นักวเิคราะห์
หลกัทรพัย ์ผูล้งทนุ และสือ่มวลชน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้บรษิทัจดทะเบยีนและผูล้งทนุ 

 

67%

33% เหน็ดว้ย

ไมเ่หน็ดว้ย
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สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามทกุรายเหน็ดว้ยกบัการก าหนดเกณฑต์ามทีเ่สนอ โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 
 ควรใหบ้รษิทัสามารถเลอืกสถานทีจ่ดัประชุมเองได ้และใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูการจดัประชุมผ่านระบบ

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 ควรก าหนดรายละเอยีดการจดัประชมุ เชน่ ใหม้กีารรายงานการใชเ้งนิเพิม่ทนุว่าสอดคลอ้งและเป็นไปตาม

วตัถุประสงคท์ีแ่จง้ต่อผูถ้อืหุน้ในชว่ง IPO หรอืไม ่

ข้อหารือท่ี 3: ก าหนดเกณฑ์การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้รองรบัการเพ่ิมทุน
แบบ Preferential Public Offering (PPO) 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

ก าหนดใหก้ารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในลกัษณะการเสนอขายหุน้หรอื TSR 
ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นรายที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) สามารถท าได้ไม่เกนิ 20% เนื่องจากโดยลกัษณะของ PPO ผูถ้อืหุน้บางรายจะไม่ไดร้บัสทิธิ
เพิม่ทนุในสว่นนี้  ดงันัน้ การเพิม่ทนุแบบ General Mandate จงึควรจ ากดัที ่20%  

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ก าหนดเกณฑ์ตามที่เสนอ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นเพิม่เติมว่า บรษิัทควรระบุชดัเจนถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะไดร้บัและชว่งราคาทีจ่ะขายหุน้ 
 ส่วนผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ยมคีวามเหน็ว่า ควรท าไดไ้ม่เกนิ 
30% เช่นเดียวกบัการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (RO) เพราะ
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้สทิธิ 

ข้อหารือท่ี 4: ปรบัปรงุเกณฑก์ารย้ายตลาด 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

กรณีบรษิัทจดทะเบียนจะย้ายตลาดจะต้องมีคุณสมบัติเสมือนรบัหลักทรพัย์ใหม่ โดยจะต้องมผีลการ
ด าเนินงานและพาร์ข ัน้ต ่าตามเกณฑ์ ยกเว้นคุณสมบตัิบางประการ เช่น การกระจายการถอืหุ้นรายย่อย (Free 
Float) การมทีีป่รกึษาทางการเงนิ และ การหา้มขายหุน้และหลกัทรพัยภ์ายในเวลาทีก่ าหนด (Silent Period) เป็น
ตน้ เนื่องจากการยา้ยตลาดไมไ่ดท้ าใหส้ถานะการด ารงของบรษิทัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงไป จงึเหน็ควรใหย้กเวน้
คณุสมบตัพิารข์ ัน้ต ่าดว้ย 

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามทกุรายเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุเกณฑต์ามทีเ่สนอโดยไมม่คีวามเหน็เพิม่เตมิ 

83%

17%
เหน็ดว้ย

ไมเ่หน็ดว้ย
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ข้อหารือท่ี 5: ปรบัปรงุฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสร้าง 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

ปรบัปรุงฐานเสยีงส าหรบัมต ิVoluntary Delist กรณีจดัตัง้ Holding Company เพื่อเขา้จดทะเบยีนแทน
บรษิทัจดทะเบยีนเดมิ ทีม่ ีSwap Ratio 1:1 ใหเ้ป็น 3/4 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง จากเดมิทีก่ าหนดเป็นจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด เพือ่ไมใ่หเ้ป็นอปุสรรคต่อการปรบัโครงสรา้ง 

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

 ผูต้อบแบบสอบถามทกุรายเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุเกณฑต์ามทีเ่สนอโดยไมม่คีวามเหน็เพิม่เตมิ 

ข้อหารือท่ี 6: ปรบัปรงุเกณฑเ์พ่ือความชดัเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกบัหน่วยงานก ากบัดแูล 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัทราบความเหน็ 

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
ของผู้ถือหลักทรพัย์หรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุน 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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สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการก าหนด
เพิม่เตมิใหช้ดัเจนว่า ผูย้ ืน่ค าขอตอ้งมผีลการด าเนินงาน  
ตามเกณฑใ์นระหว่างการพจิารณาค าขอ 
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมคีวามเห็นว่า ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควร
พจิารณาผลการด าเนินงานเมื่อยืน่ค าขอเขา้จดทะเบยีน 
และกอ่นอนุมตัคิ าขอ นอกจากนี้ มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ
ว่า ควรใหป้รบัปรุงรายการทางบญัชหีรอืรายการพเิศษ
ทีเ่กดิครัง้เดยีว เชน่ คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งหรอืจา้งทีป่รกึษา ผลกระทบจากมาตรฐานบญัช ีเป็นตน้ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกบัการก าหนดเหตุการณ์ส าคญัให้ชดัเจนกรณีให้บรษิัทจดทะเบียน
เปิดเผยทนัทเีมื่อ CEO หรอืกรรมการเกนิกึง่หนึ่ง พน้จากต าแหน่งหรอืมกีารเปลี่ยนแปลง โดยมคีวามเหน็
เพิม่เตมิว่า ควรก าหนดใหม้กีารเวน้วรรคการเขา้ด ารงต าแหน่งในบรษิทัทีม่ธีุรกจิเดยีวกนัเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยาย
เวลาน าส่งประวตัิ AC จาก 3 วนัท าการเป็น 7 วนัท า
การ ส่วนผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ยมคีวามเหน็ว่า AC เป็นเสมอืน
หนึ่งในตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจึงควรให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลโดยเร็วที่สุด และคาดว่ามไิด้เพิม่ภาระ
ใหแ้ก่บรษิทัจดทะเบยีนเนื่องจากการพจิารณาแต่งตัง้ 
AC ตอ้งมปีระวตัอิยูแ่ลว้ 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการปรบัปรุง
เกณฑก์ารเปิดเผยโครงการ Treasury ใหเ้ป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนด  ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ปรบัปรุงเหน็ว่า การขยายระยะเวลาการเปิดเผยอาจยิง่
เพิม่ความไมช่ดัเจนและอาจกระทบต่อราคาหุน้ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ได ้ 
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เหน็ดว้ย
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ไมแ่สดง
ความเหน็


