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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต.(ส านกังานฯ) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
มนีโยบายเปิดรบับรษิทัต่างประเทศเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้รปูแบบ Secondary 
Listing และ Holding Company ทีล่งทนุในธุรกจิต่างประเทศในปี 2552 และปี 2555 ตามล าดบั นัน้  

ส านกังานฯ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าควรเปิดรบัสนิคา้ต่างประเทศในรปูแบบอืน่มากขึน้ 
โดยหนึ่งในรปูแบบดงักล่าว คอืการเปิดรบับรษิทัต่างประเทศเขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยตรง(Primary Listing) ซึง่จะท าใหผู้ล้งทนุมทีางเลอืกในการลงทนุทีห่ลากหลายขึน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จงึจะมกีารก าหนดเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี้   

1. การรบัหลกัทรพัยต่์างประเทศแบบ Primary Listing  

ส านกังานฯ อยูร่ะหว่างก าหนดกฎเกณฑเ์พือ่ใหบ้รษิทัต่างประเทศสามารถขออนุญาตและ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย เพือ่ใหบ้รษิทัต่างประเทศสามารถระดมทนุผา่นตลาดทนุของ
ประเทศไทยได ้เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูล้งทุนไทย  

ดงันัน้ เพือ่เป็นการรองรบัการเขา้จดทะเบยีนของบรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศ ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดกฎเกณฑใ์หส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑด์งักล่าวของส านกังานฯ โดยก าหนด
หลกัการของเกณการฑร์บัหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลู การด ารงสถานะ และการเพกิถอนของ
บรษิทัต่างประเทศใหม้ลีกัษณะเทยีบเทา่กบัหลกัเกณฑส์ าหรบับรษิทัไทย และอาจมกีารก าหนด
เงือ่นไขอืน่เพิม่เตมิเพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุในไทย 

2. การรบัธรุกิจสาธารณูปโภคท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคมในต่างประเทศ 

ปจัจุบนั เพือ่สนบัสนุนโครงการสาธารณูปโภค (Infrastructure) ของไทย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดก้ าหนด กฎเกณฑท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะส าหรบัธุรกจิดงักล่าว ซึง่มกัมสีมัปทานหรอืสญัญาในการซือ้
ขายสนิคา้กบัภาครฐัในระยะยาว แสดงถงึการจะมรีายไดม้ัน่คงในอนาคต กฎเกณฑข์องธุรกจิ
สาธารณูปโภคของไทยจงึมลีกัษณะทีผ่อ่นกว่ากฎเกณฑส์ าหรบัธุรกจิอืน่ๆ   

ระยะทีผ่า่นมา มบีรษิทัไทยไปลงทนุในธุรกจิสาธารณูปโภคในต่างประเทศมากขึน้ และ
ตอ้งการระดมทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ว่าควรจะมกีารสนบัสนุนธุรกจิ
สาธารณูปโภคในต่างประเทศเชน่เดยีวกบัของประเทศไทย แต่ในระยะแรกเหน็ควรสนบัสนุนเฉพาะ
สาธารณูปโภคในภมูภิาคอาเซยีนกอ่น  โดยเหน็ควรก าหนดเกณฑท์ีม่ลีกัษณะผอ่นปรนส าหรบั
ธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมต่ออาเซยีน เพือ่ใหผู้ล้งทนุไทย
ไดร้บัโอกาสลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าว   
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นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัเหน็ควรปรบัปรงุกฎเกณฑก์ารด ารงสถานะและการเปิดเผย
ข้อมลูของ Holding Company เพือ่ใหร้องรบั Holding Company ทีม่ธีุรกจิหลกัอยูใ่นต่างประเทศ และ
ใหก้ารก ากบัดแูลหลงัการเขา้จดทะเบยีนกรณ ีHolding Company เทยีบเทา่กบับรษิทัจดทะเบยีนไทย
ทัว่ไป 

ในเอกสารรบัฟงัความคดิเหน็ในสว่นที ่2 จะแบ่งเนื้อหาตามประเภทกฎเกณฑท์ีข่อปรบัปรงุ
แกไ้ข โดยขอ้หารอืที ่2.1 และ 2.2 เป็นเรือ่งการรบัหลกัทรพัยต์่างประเทศแบบ Primary Listing และการ
รบัธุรกจิ Infrastructure ทีม่ปีระโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมในต่างประเทศ และในขอ้หารอืที ่2.3 เป็น
เรือ่งกฎเกณฑก์ารด ารงสถานะและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั Holding Company 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าการปรบัปรงุกฎเกณฑใ์นครัง้นี้ จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ควรไดร้บั
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูป้ฏบิตัิ เชน่ บรษิทัจดทะเบยีน ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
และผูล้งทนุ จงึขอน าเสนอสว่นทีจ่ะปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ขอทราบความคดิเหน็ ดงัรายละเอยีดปรากฏใน
สว่นที ่2 และ 3 ของเอกสารฉบบันี้  ซึง่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิได ้ 

โดยโปรดน าสง่ขอ้คดิเหน็ต่อตลาดหลกัทรพัย ์ภายในวนัที ่16 มกราคม 2557 ทัง้นี้ หากมขีอ้
สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่

คณุสกุจิ กติตบิุญญานนท ์
โทรศพัท ์02-229-2189 
E-mail: sukij@set.or.th 

  
  

mailto:sukij@set.or.th
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ส่วนท่ี 2: การปรบัปรงุข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อหารือท่ี 2.1: การรบับริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดกฎเกณฑส์ าหรบับรษิทัต่างประเทศทีต่อ้งการจดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์บบ Primary Listing เทยีบเทา่กบักฎเกณฑส์ าหรบับรษิทัไทย โดยในเบือ้งตน้จะเปิดรบั
เฉพาะเกณฑ ์Profit Test ในตลาด SET โดยมรีายละเอยีดกฎเกณฑด์งันี้  

 ข้อเสนอ 
คณุสมบตัขิองหลกัทรพัย์
ทัว่ไป  

 เป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังานฯ  
 ระบุชือ่ผูถ้อื ไมม่ขีอ้จ ากดัการโอน   

เกณฑร์บัหลกัทรพัย ์ เทยีบเทา่กบักฎเกณฑก์ารรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย เชน่ 
 ทนุช าระแลว้และสว่นของผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า 300 ลา้นบาท 
 มกี าไร 2-3 ปีล่าสดุไมน้่อยกว่า 50 ลา้นบาท ในปีล่าสดุไมน้่อยกว่า 

30 ลา้นบาท และมกี าไรในงวดสะสม 
 มผีลการด าเนินงาน (Track Record) ไมน้่อยกว่า 3 ปี 
 มกีารด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุ่ม

เดยีวกนัมาอยา่งต่อเนื่อง (Same Management) ไมน้่อยกว่า 1 ปี 
 มผีูบ้รหิาร กรรมการอสิระ คณะกรรมการตรวจสอบ การก ากบัดแูล

กจิการ การควบคมุภายใน งบการเงนิ และผูส้อบบญัชตีามที่
ส านกังานฯ ก าหนด 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ 
 มนีายทะเบยีนหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เหน็ชอบ  
 ม ีContact Person ตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด 
 การหา้มขายหุน้ของผูบ้รหิาร (Silent Period) เป็นระยะเวลา 3 ปี 

โดยสามารถทยอยขายได ้20% ของจ านวนหุน้ทีต่ดิ Silent Period 
ทัง้หมดหลงัเขา้จดทะเบยีนแลว้ 1 ปี และอกีทกุ 20% ตลอด
ระยะเวลาทกุ 6 เดอืนหลงัจากนัน้ (เฉพาะกรณีทีบ่รษิทัมผีูถ้อืหุน้
ต่างชาตติัง้แต่ 50% ขึน้ไป หรอื Non Thai-linked) 

ขอ้ยกเวน้ 
 ไมก่ าหนดใหต้อ้งมกีารจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

การเปิดเผยขอ้มลู ใชห้ลกัการการเปิดเผยขอ้มลูเชน่เดยีวกบับรษิทัจดทะเบยีนไทย 
ในสว่นของภาษาทีต่อ้งเปิดเผยนัน้ ก าหนดใหเ้ป็นภาษาองักฤษและ
สามารถเลอืกเปิดภาษาไทยเพิม่เตมิได ้ 

การด ารงสถานะ เชน่เดยีวกบับรษิทัจดทะเบยีนไทย และตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด
เพิม่เตมิดว้ย เชน่ กรรมการสญัชาตแิละถิน่ทีอ่ยูใ่นไทย เป็นตน้ 
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 ข้อเสนอ 
การเพกิถอน เชน่เดยีวกบับรษิทัจดทะเบยีนไทย 
การซือ้ขาย  เชน่เดยีวกบัหลกัทรพัยไ์ทย โดยจะมสีญัลกัษณ์ต่อทา้ยชือ่ยอ่

หลกัทรพัยเ์พือ่ใหผู้ล้งทนุไดร้บัทราบว่าเป็นหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

 

ข้อหารือท่ี 2.2: การรบัหลกัทรพัยบ์ริษทัท่ีประกอบกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานในต่างประเทศ 

เพือ่ใหผู้ล้งทนุไทยไดม้โีอกาสลงทนุในกจิการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure) ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมในต่างประเทศ นอกเหนือจากทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมต่อ
ประเทศไทยแลว้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดเกณฑเ์ฉพาะส าหรบักจิการดงักล่าว โดยจะมหีลกัการ
เชน่เดยีวกบักรณีโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมต่อไทย แต่อาจมี
รายละเอยีดทีแ่ตกต่างบางประการเพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ ดงันี้ 

บรษิทัสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อไทย  ข้อเสนอ  
ธุรกจิเป็นประโยชน์กบั ไทย  ASEAN  
ทนุช าระแลว้และสว่นผูถ้อืหุน้     ≥ 300 ลบ.  

เชน่เดยีวกบั Infrastructure  
ของไทย  

การกระจายผูถ้อืหุน้รายยอ่ย  25% + 1,000 ราย  
การกระจายหุน้ขายประชาชน(PO)  15% 
Same management  ยกเวน้ 1 ปี  
Track record  
(มรีายไดเ้ชงิพาณิชยแ์ลว้)  

ยกเวน้ 1 ปี 

ก าไร / Market Capitalization 

ยกเวน้ แต่ตอ้งมสีมัปทานหรอืการ
อนุญาตหรอืสญัญาทีก่อ่ใหเ้กดิรายได้

มัน่คงในอนาคต 

เชน่เดยีวกบั Infrastructure  
ของไทย 

ผูบ้รหิาร / Corporate Governance / 
Internal control / conflict of interest 
/ ผูส้อบบญัช ี 

เชน่เดยีวกบับรษิทัจดทะเบยีนไทย
ทัว่ไป 

จดัท ารายงานทีก่ าหนด  
เพิม่เตมิ: ประเภทรายงานเพิม่เตมิ  

ตามรายละเอยีดตาราง  
“รายงานทีก่ าหนด” 

Silent period  3 ปีหลงัเขา้จดทะเบยีนหรอืมรีายได ้ 3 ปีหลงัเขา้จดทะเบยีน 
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ตาราง: รายงานทีก่ าหนด รายละเอยีดของรายงาน  

1. รายงานการศกึษาความเป็นไปได ้
(Feasibility study)  

น าสง่ Feasibility study โดยทีท่ีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัและ
บรษิทั ตอ้งประเมนิว่า Feasibility study นัน้ ว่าเป็นไปผลการ
ด าเนินงานทีผ่า่นมาหรอืไม ่อยา่งไร โดยใหอ้ธบิายปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเปลีย่นแปลงในอดตี รวมถงึในอนาคต 

2. รายงานความเหน็กฎหมายของที่
ปรกึษากฎหมายอสิระ (เฉพาะกรณีที่
ธุรกจิหลกัอยูต่่างประเทศ) 

ครอบคลุมหวัขอ้ส าคญั เชน่ ความถกูตอ้งของกฎหมาย / การไม่
ถกูโตแ้ยง้โดยกฎหมายอืน่ / ผลตอบแทน / เงือ่นไขการซือ้ขาย
สนิคา้หรอืบรกิาร และสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง   

3. รายงานความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระเกีย่วกบัเทคโนโลย ี
(Technological feasibility) (ถา้ม)ี  

เฉพาะกรณีทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหมท่ีไ่มเ่คยใชใ้นประเทศไทยมากอ่น 
หรอืเป็นเทคโนโลยขี ัน้สงูทีจ่ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้น
เป็นพเิศษ   

 
นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขอปรบัถอ้ยค าของลกัษณะของสมัปทาน การอนุญาตและ

สญัญา เพือ่ใหก้ฎเกณฑม์คีวามชดัเจนขึน้ โดยมรีายละเอยีดกฎเกณฑด์งันี้ 
ตาราง: ถอ้ยค า ข้อเสนอ 

ลงทนุในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐานและมกีาร
ลงทนุในโครงการในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ต่อไปนี้  

1) ไดร้บัสมัปทานจากหน่วยงานราชการ หรอื
รฐัวสิาหกจิ มอีายสุมัปทาน > 20 ปี และ
อายคุงเหลอื > 15 ปี 

2) ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการจาก
หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 

3) มสีญัญาขายหรอืใหบ้รกิารกบัหน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืวสิาหกจิเอกชน
และสญัญาดงักล่าวกอ่ใหเ้กดิรายไดม้ัน่คง
ในอนาคต 

และมแีหล่งสนบัสนุนเงนิทนุเพยีงพอ 

ลงทนุในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีก่อ่ใหเ้กดิ
รายไดม้ัน่คงในอนาคต และมกีารลงทนุในโครงการใน
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้ 

1) ไดร้บัสมัปทานหรอืไดร้บัอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ มอีายุ
สมัปทานหรอืไดร้บัอนุญาต > 20 ปี และอายุ
คงเหลอื > 15 ปี 

2) ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินโครงการจากหน่วยงาน
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 

3) มสีญัญาขายหรอืใหบ้รกิารกบัหน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืวสิาหกจิเอกชน โดยมี
อายคุงเหลอื > 15 ปี และสญัญาดงักล่าว
กอ่ใหเ้กดิรายไดม้ัน่คงในอนาคต 

และมแีหล่งสนบัสนุนเงนิทนุเพยีงพอ 
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ข้อหารือท่ี 2.3: การด ารงสถานะและการเปิดเผยข้อมลูของบริษทั Holding Company 

เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลหลงัการเขา้จดทะเบยีนกรณี  Holding company เทยีบเทา่กบับรษิทัจด
ทะเบยีนไทยทัว่ไป ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึจะปรบัปรงุกฎเกณฑก์ารด ารงสถานะและการเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษิทั Holding company โดยมรีายละเอยีดกฎเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอ 
การเปิดเผยขอ้มลู ให ้ Holding co. เปิดเผยเมือ่บรษิทัแกนมเีหตุการณ์ต่อไปนี้ทนัท ี

 เปลีย่นแปลงกรรมการทีบ่รษิทัจดทะเบยีนสง่ไปดแูล  
 เปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัแกน  
 เปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทัแกนทีม่ผีลกระทบต่อสทิธผิูถ้อืหุน้  
 เหตุการณ์ใดๆ เชน่ กูย้มื เพิม่ทนุ ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัแกนพน้จาก

การเป็นบรษิทัแกน 
เพิม่เตมิส าหรบักรณีบรษิทัแกนตา่งประเทศ 
 ประเทศทีบ่รษิทัแกนจดัตัง้มกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑส์ าคญั (3 

วนัท าการนบัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลง)  
การด ารงสถานะ กรณีบรษิทัเขา้จดทะเบยีนดว้ยเกณฑ ์Holding Company จะตอ้งด ารง

สถานะตามกฎเกณฑท์ีส่ านกังานฯ ใชใ้นการพจิารณาอนุญาตและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์ซึง่ครอบคลุม  
 การรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และมรีะบบเพยีงพอทีจ่ะท าใหก้าร

เปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑไ์ดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื ตามทีส่ านกังานฯ 
ก าหนด หรอืตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น Filing  

 สดัสว่นการถอืหุน้ของ Holding Company ในบรษิทัแกนและธุรกจิ
หลกั ตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด หรอืตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น Filing  

 การมกีรรมการตามทีส่ านกังานฯ ก าหนด  
 ตอ้งมลีกัษณะทีส่ านกังานฯ ก าหนดเกีย่วกบัการไดร้บัความ

ชว่ยเหลอืดา้น Enforcement  

 
 


