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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มนีโยบายทีจ่ะพฒันาการเชื่อมโยงดา้นตลาดทุนของ
ประเทศไทยกบัภูมภิาค เพื่อส่งเสรมิบทบาทของตลาดทุนไทยในการเป็นฐานการระดมทุนของภูมภิาค (Regional 
Exchange) โดยปัจจุบนั มหีลกัเกณฑร์องรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส าหรบับรษิทัต่างประเทศใน 2 
รูปแบบ ได้แก่ (1) Primary Listing หรอืการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นแห่งแรก และ (2) Secondary 
Listing หรอืการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากทีไ่ดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(Home Exchange) ทีต่ ัง้อยู่ในประเทศทีม่ชี ื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ยอมรบั (Recognized Market)   

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารประกาศใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวเมื่อปี 2558 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้บทวนและหารอื
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งถงึความเหมาะสมของหลกัเกณฑน์ี้ ซึง่ไดร้บัความเหน็ว่าหลกัเกณฑส์ว่นใหญ่มคีวามเหมาะสมแลว้ 
อยา่งไรกต็าม มปีระเดน็ทีค่วรทบทวนและพจิารณาปรบัปรงุ ดงันี้   

กรณี Primary Listing: ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนส าหรบับรษิทั
ต่างประเทศทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนแบบ Primary Listing จะตอ้งมคีุณสมบตัเิช่นเดยีวกบับรษิทัไทย ยกเวน้ระยะเวลา
ในการหา้มผูม้สีว่นรว่มในการบรหิาร1 และผูถ้อืหุน้ขายหุน้ (Silent Period) ทีก่ าหนดระยะเวลาไวน้านกว่ากรณีของ
บรษิทัไทย 

ในกรณีนี้ มผีูใ้หข้อ้เสนอแนะว่า หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลบรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนแบบ Primary 
Listing ไมค่วรมคีวามแตกต่างจากหลกัเกณฑท์ีใ่ชก้บับรษิทัไทย ซึง่รวมถงึระยะเวลา Silent Period ดว้ย 

กรณี Secondary Listing: ปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนส าหรบับรษิทั
ต่างประเทศทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนแบบ Secondary Listing ทีผ่อ่นคลายกว่าบรษิทัไทย เนื่องจากเป็นบรษิทัต่างประเทศ
ทีไ่ดผ้า่นการคดักรองจาก Home Exchange ทีเ่ป็น Recognized Market แลว้  

ในกรณีนี้ มผีูใ้หข้อ้เสนอแนะว่า แมว้่าตลาดหลกัทรพัยท์ีต่ ัง้อยูใ่นกลุ่มประเทศ CLMV2 จะไมใ่ช ่Recognized 
Market แต่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรจะพจิารณาผ่อนผนัหลกัเกณฑบ์างประการส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีไ่ดเ้ขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีต่ ัง้อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV แลว้ และประสงคจ์ะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เช่น คุณสมบตัใินส่วนของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน เนื่องจากมกีารเสนอขายหุน้ในกลุ่มประเทศ CLMV แลว้ 
เป็นตน้ 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดพ้จิารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้แลว้เหน็ว่า ควรมกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑต์ามที่
มผีูใ้หข้อ้เสนอแนะ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และลดอุปสรรคในการเขา้จด

                                            
1 ผูม้สี่วนร่วมในการบรหิาร หมายความว่า ผูม้อี านาจควบคุมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถงึผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบุคคลดงัต่อไปนี้ 
(1) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้ ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิารรายที ่4 ทุกราย รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ ทางการสมรส หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย
กบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส และบุตร 
(2) ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยใหน้ับรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย ยกเวน้ผูถ้อืหุน้นัน้เป็นบรษิทัหลกัทรพัย์  
บรษิทัประกนัชวีติ บรษิทัประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรอืโครงการลงทุนที่
ไดร้บัอนุมตัติามกฎหมาย (จะไมย่กเวน้กรณมีกีารส่งตวัแทนเขา้มาบรหิาร) 
2 ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ และสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม 
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ทะเบียนของบรษิัทต่างประเทศ (โดยเฉพาะบรษิทัต่างประเทศที่ได้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV แลว้) ซึ่งจะช่วยใหต้ลาดหลักทรพัย์ฯ มผีลติภณัฑ์ทางการเงนิที่หลากหลายใหผู้ล้งทุนสามารถ
เลือกสรรได้ตามระดบัความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวงั ประกอบกบัปัจจุบนัผู้ลงทุนมคีวามคุ้นเคยและเขา้
ใจความเสีย่งของการลงทนุในสนิทรพัยต์่างประเทศมากขึน้ โดยบรษิทัต่างประเทศยงัคงตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั
ความเสี่ยงด้านข้อจ ากัดของการบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศของบริษัทต่างประเทศดังกล่าว ทัง้นี้  ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดชือ่ยอ่ทา้ยหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่างประเทศดงักล่าว เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจแก่
ผูล้งทนุอกีทางหนึ่งดว้ย   

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักลา่ว 
เพื่อเพิม่ความน่าสนใจในการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบรษิทัต่างประเทศ และสนับสนุนนโยบาย
การเป็น Regional Exchange โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ตั ง้แต ่บ ดันี ้จนถงึว นัที  ่3 กนัยายน 2564 ทางล งิค  ์https://forms.gle/VcP6SCALMtTgC4cv5  หรอื Email: 
MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-
9805, 9804 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

 

ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็  

1. การปรบัลดระยะเวลา Silent Period ส าหรบับริษทัต่างประเทศที่จะเข้าจดทะเบียนแบบ Primary 
Listing  

หลกัเกณฑปั์จจุบนั: ก าหนดระยะเวลา Silent Period ไว ้3 ปี (เมือ่ครบ 1 ปี แลว้สามารถทยอยขายได ้
20% ทุก 6 เดอืน) เนื่องจากบรษิทัต่างประเทศมกีารประกอบธุรกจิหลกั และมผีูถ้อืหุน้ใหญ่และผูบ้รหิารอยู่ใน
ต่างประเทศ ทัง้นี้ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวยงัคงถอืหุน้ของบรษิทัต่อไปภายหลงัการเขา้จดทะเบยีน ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวเป็นก าหนดเวลาทีน่านกว่าก าหนดระยะเวลา Silent Period ส าหรบับรษิทัไทยทีก่ าหนดไว ้1 
ปี (เมื่อครบ 6 เดอืนแลว้ สามารถขายได ้25%) อย่างไรกต็าม เมื่อศกึษาขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาค 
เ ช ่น  Singapore Exchange (SGX), Bursa Malaysia แล ะ  Hong Kong Exchanges (HKEX) พบว ่า  ก า ร
ก าหนดระยะเวลา Silent Period ของบรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนแบบ Primary Listing ไม่แตกต่าง
จากทีก่ าหนดส าหรบับรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศนัน้ ๆ (Local Company)  

ขอ้เสนอ: ปรบัลดระยะเวลา Silent Period ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนแบบ Primary 
Listing โดยอาศยัคุณสมบตัใินเรื่องผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ าไร (profit test) เป็น 1 ปี (เมือ่ครบ 6 เดอืน
แล้ว สามารถขายได้ 25%) เพื่อใหเ้ท่ากบัระยะเวลา Silent Period ส าหรบับรษิทัไทย ซึง่เป็นหลกัการที่
สอดคลอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ ทัง้นี้ ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนดว้ยหลกัเกณฑ์
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure Company) จะยงัมกี าหนดระยะเวลา Silent Period เป็น 3 ปี (เมือ่ครบ 
1 ปีแล้วสามารถทยอยขายได้ 20% ทุก 6 เดือน) คงเดิมเช ่นเดยีวกบับรษิทัไทยทีเ่ขา้จดทะเบยีนดว้ย
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

https://forms.gle/VcP6SCALMtTgC4cv5
mailto:MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th
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2. การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การรบัหุ้นสามญัของบริษทัต่างประเทศท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนอยู่ใน Home 
Exchange ท่ีตัง้อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV แล้ว 

หลกัเกณฑปั์จจุบนั: ก าหนดใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนแบบ 
Primary Listing เนื่องจากตลาดหลกัทรพัย์ที่ตัง้อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่ใช่ Recognized Market ตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด รวมถงึจะตอ้งมกีารกระจายการถอืหุน้ โดย (1) มกีารเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (PO) 
ขัน้ต ่าในสดัสว่น 10% - 15% ของทุนช าระแลว้ และ (2) มกีารกระจายการถอืหุน้รายยอ่ย (Free Float) ไม่น้อย
กว่า 1,000 ราย และตอ้งถอืหุน้รวมกนัไมน้่อยกว่า 25% ของทนุช าระแลว้ 

ขอ้เสนอ: เนื่องจากบรษิทัต่างประเทศดงักล่าวมกีารระดมทนุและจดทะเบยีนใน Home Exchange แลว้ 
จงึเสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จด
ทะเบยีนแบบ Secondary Listing  

1. ยกเวน้คณุสมบตัเิรือ่งการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (PO) 
2. ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องการกระจายการถอืหุน้รายย่อย (Free Float) เมื่อบรษิทัแสดงไดว้่าหุน้จะมี

การซือ้ขายและมสีภาพคล่องในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรอืหลายกรณีประกอบกนั ดงันี้  
2.1 มีการเสนอขาย PO ในประเทศไทยโดยมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) ไมน้่อยกว่า 300 ลา้นบาท หรอื 5% ของทนุช าระแลว้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
2.2 มกีารน าหุน้มาฝากไวท้ีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) โดยหุน้ที่

น ามาฝากม ีMarket Capitalization ไม่น้อยกว่า 300 ลา้นบาท หรอื 5% ของทุนช าระแล้ว แลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า 

2.3 แสดงใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ไดว้่าหุน้จะมกีารซือ้ขายและมสีภาพคล่องในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
3. ยกเวน้หลกัเกณฑ ์Silent Period และใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี ่Home Exchange ก าหนด 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นี้หรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.gle/VcP6SCALMtTgC4cv5) 

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

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

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล)  
ข้อหารือท่ี 1: ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่ กบัการปรบัลดระยะเวลา Silent Period ของบรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จด
ทะเบียนแบบ Primary Listing จาก 3 ปีเป็น 1 ปี (เมื่อครบ 6 เดือนแล้ว สามารถขายได้ 25%) ซึ่งเท่ากบั
ระยะเวลา Silent Period ของบรษิทัไทย  

 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

https://forms.gle/VcP6SCALMtTgC4cv5
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ข้อหารือท่ี 2: ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ กบัการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัของบรษิทัต่างประเทศทีม่หีุน้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนอยูใ่น Home Exchange ทีต่ัง้อยูใ่นกลุ่มประเทศ CLMV ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีเ่ขา้จดทะเบยีนแบบ Secondary Listing ในเรือ่งดงัต่อไปนี้  

2.1. ยกเวน้คณุสมบตัเิรือ่งการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (PO)  

2.2. ยกเวน้คุณสมบตัเิรือ่ง Free Float เมื่อบรษิทัแสดงไดว้่าหุน้จะมกีารซือ้ขายและมสีภาพคล่องในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
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2.3. ยกเวน้เกณฑ ์Silent Period และใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี ่Home Exchange ก าหนด 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

โปรดส่งความเหน็ของท่านกลบัมาที ่E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายใน
วนัที ่3 กนัยายน 2564  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่รายละเอยีด
เป็นอยา่งอืน่ 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 
 


