สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
สาหรับบริษทั ต่างประเทศ (Foreign Listing)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนสาหรับบริษทั ต่างประเทศ (Foreign Listing)
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่
27 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 รวม 15 ราย ซึ่งประกอบด้วย บริษทั หลักทรัพย์ 4 ราย, ทีป่ รึกษาทางการเงิน
(FA) 9 ราย, ชมรมวาณิ ช ธนกิจ (IB Club) และสมาคมส่ง เสริม ผู้ล งทุ น ไทย (TIA) โดยมีร ายละเอีย ดความเห็น และ
ข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ข้อหารือที่ 1: การปรับลดระยะเวลาในการห้ ามผู้มีส่วนร่วมในการบริ หารและผู้ถือหุ้นขายหุ้น (Silent Period)
สาหรับบริ ษทั ต่างประเทศที่ จะเข้าจดทะเบียนแบบ Primary Listing
ข้อเสนอ: ปรับลดระยะเวลา Silent Period สาหรับบริษทั ต่างประเทศทีเ่ ข้าจดทะเบียนแบบ Primary Listing จาก 3 ปี
เป็ น 1 ปี โดยเมื่อครบ 6 เดือนแล้ว สามารถทยอยขายได้ 25% เพื่อให้เท่ากับระยะเวลา Silent Period ของบริษทั ไทย ทัง้ นี้
สาหรับบริษัทต่างประเทศที่เข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์สาธารณู ปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) จะยังมีกาหนด
ระยะเวลา Silent Period เป็ น 3 ปี คงเดิมเช่นเดียวกับบริษทั ไทยทีเ่ ข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ดงั กล่าว
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั : ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วยโดยไม่มขี อ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญของบริ ษัทต่ างประเทศที่ มีห้ นุ สามัญจดทะเบียนอยู่ใ น
Home Exchange ที่ ตงั ้ อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV1
ข้อเสนอ: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญของบริษทั ต่างประเทศทีม่ หี ุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ใน Home
Exchange ทีต่ งั ้ อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สาหรับบริษทั ต่างประเทศที่เข้า
จดทะเบียนแบบ Secondary Listing
1. ยกเว้นคุณสมบัตเิ รือ่ งการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (PO)
2. ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย (Free Float) เมื่อบริษทั แสดงได้ว่าหุน้ จะมีการ
ซื้อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีประกอบกัน ดังนี้
2.1 มี ก ารเสนอขาย PO ในประเทศไทยโดยมี มู ล ค่ า หุ้ น สามั ญ ตามราคาตลาด ( Market
Capitalization) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือ 5% ของทุนชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
2.2 มีการนาหุน้ มาฝากไว้ทบ่ี ริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) โดยหุ้นที่
นามาฝากมี Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท หรือ 5% ของทุนชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
2.3 แสดงให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นได้ว่าหุน้ จะมีการซือ้ ขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ยกเว้นหลักเกณฑ์ Silent Period และให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่ี Home Exchange กาหนด
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั : ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
• IB Club, FA 2 ราย และบริษทั หลักทรัพย์ 1 รายเห็นว่า ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้ผูล้ งทุนทราบประกอบการตัดสินใจ เช่น รายชื่อบริษทั ทีม่ ี Free Float ต่ า หรือข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ Silent Period ของ Home Exchange
• IB Club, FA 1 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ 1 รายเห็น ว่า ควรขยายข้อยกเว้นดังกล่าวให้ครอบคลุม
ประเทศอืน่ มากกว่าประเทศในกลุ่ม CLMV เช่น ประเทศอาเซียนทัง้ หมด หรือ ประเทศจีน เป็ นต้น
• FA 1 รายเห็นว่า การกาหนด Market Capitalization ในประเทศไทยที่ 5% ของทุนชาระแล้ว อาจเป็ น
มูลค่าทีต่ ่าเกินไป และ FA อีก 1 รายเห็นว่า ควรพิจารณายกเว้นคุณสมบัตเิ ป็ นรายกรณี โดยอาจเพิม่ เงือ่ นไขเพิม่ เติมให้
บริษัทปฏิบ ัติต าม เพื่อลดความเสี่ย งให้กบั ผู้ลงทุน รายย่อย เนื่ องจากตลาดหุ้นในประเทศ CLMV ส่ว นใหญ่เ พิง่ เริม่
ดาเนินการ
1

ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
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ผูใ้ ห้ความเห็น 2 รายไม่เห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
• บริษทั หลักทรัพย์ 1 รายไม่เห็นด้วยกับการยกเว้นคุณสมบัติ Free Float หากแสดงว่าหุน้ จะมีการซื้อ
ขายและสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากสภาพคล่องของหุน้ ตรวจสอบได้ยาก จึงควรกาหนดหลักเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน
• FA 1 รายไม่ เ ห็น ด้ ว ยกับ การยกเว้ น หลัก เกณฑ์ Silent Period เนื่ อ งจากหลัก เกณฑ์ ข อง Home
Exchange แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน
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