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บทนํา 
 
  ดวยสํานักงานและตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย มแีนวคิดทีจ่ะปรบัปรุงเกณฑ 
การออกและเสนอขายหลักทรัพยและกฎเกณฑทีเ่กี่ยวของเพื่อเปดใหนิติบุคคลตางประเทศเขามาออก
และเสนอขายหลักทรัพยแกผูลงทุนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับสินคาในตลาดทุนไทย จงึไดจัดทําเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟง 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขเกณฑดังกลาวจากกลุมผูที่เกี่ยวของ เชน บริษัท
ตางประเทศทีป่ระสงคจะออกและเสนอขายหลักทรัพย ทีป่รึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย  
และกลุมผูลงทุน ตลอดจนกลุมผูสนใจทัว่ไป ผานทาง website ของสํานักงาน  ทั้งนี ้สํานักงาน 
จะนําขอคิดเหน็ตาง ๆ จากผูเกี่ยวของไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข
กฎเกณฑที่เกี่ยวของใหเหมาะสมในทางปฏิบัติตอไป 
 

การเปดรับฟงความคิดเหน็ในเรื่องนี้ จะมีไปจนถึงในวันที่ 20 สิงหาคม  2552  
โดยผูที่สนใจและประสงคจะแสดงความคดิเห็น สามารถสงความเห็นหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
แกสํานักงานไดทั้งในรูปแบบเอกสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดตามรายละเอียดที่ระบุไวดานลางนี้ 

1. ทางไปรษณยี: ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
ช้ัน 13 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ  ทาวเวอร บ ี  93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

2. ทางโทรสาร: หมายเลข 0-2263-6099 
3. ทาง e-mail address: corgov@sec.or.th 

 
  หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที ่
ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• นายภีระภาพ กาญจนชัยภูม ิ  0-2263-6214   peerapar@sec.or.th  

• นางสาวมะลิ วนัทนาศิริ  0-2263-6107 mali@sec.or.th   
ฝายนโยบายกาํกับตลาด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

• นายสุกิจ กิตตบิุญญานนท  0-2229-2189 sukij@set.or.th  
 

ทั้งนี้ กลต. และ ตลท. ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้ 
 



การปรับปรงุเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศ 
เขามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 
ความเปนมา 

• ตลาดตราสารทุนของไทยมขีนาดคอนขางเล็ก (ประมาณรอยละ 38) เมือ่เทียบกับขนาดเศรษฐกจิ 
(GDP) ของประเทศ  ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค เชน สิงคโปรและฮองกง มีขนาดของตลาดตราสารทุน
ที่ใหญกวาขนาด GDP ของประเทศ   ตลาดทุนที่มีขนาดเล็กจะเปนอุปสรรคสําคัญตอความสามารถในการ
ดึงดูดเงนิลงทุนโดยเฉพาะเงนิลงทุนจากตางประเทศ   การเรงขยายขนาดตลาดทุนในมติิตางๆ เปนตนวา 
ประเภทและจาํนวนของธุรกจิที่เขาจดทะเบยีน รวมทั้งรูปแบบของธุรกรรมหรือตราสารที่มีความหลากหลาย 
จะมีสวนชวยเสริมสรางขนาดของตลาดทุนไทยใหผูลงทุนทั้งในและตางประเทศหนัมาสนใจลงทุนใน 
ตลาดทุนไทยมากขึ้น  การทีผ่ลิตภัณฑในตลาดทุนไทยยังมีความหลากหลายอยูนอย ถือเปนอุปสรรคอยางมาก
ทั้งในแงของการตอบสนองความตองการที่มีความซับซอนมากขึ้น การเพิ่มทางเลือกของการลงทุนและ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนใหมีความเหมาะสมสูงสุดตามความตองการของผูลงทุน   

• สํานักงานและตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) จึงมีแผนกลยุทธที่จะเพิ่มบทบาท
ของตลาดทุนไทยในแถบภมูิภาคเอเชีย โดยการเปดใหบริษัทตางประเทศ (“foreign issuer”) สามารถออก
และเสนอขายหุนแกผูลงทุนในประเทศไทยและนําหุนดงักลาวเขาจดทะเบียนใน ตลท. เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายใหกับสินคาในตลาดทุน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตลาดทุนไทยใหพรอมรับกับกระแส
การแขงขันของตลาดทุนโลกในปจจุบัน  อยางไรก็ดี  ปจจุบันไมไดมีเกณฑการออกและเสนอขายหุนไว 
เปนการเฉพาะสําหรับ foreign issuer   ดังนัน้ หาก foreign issuer รายใดมีความประสงคจะเขามาระดมทุน
และจดทะเบยีนใน ตลท. กจ็ะตองปฏิบัติตามเกณฑเชนเดียวกับบริษัทไทยที่ประสงคจะออกและเสนอขาย
หุนตอประชาชน (PO) ทุกประการ ซ่ึงเกณฑ PO ปจจุบันมีขอกําหนดบางประการที่เปนอุปสรรคตอ foreign 
issuer ในการปฏิบัติ  ดังนั้น สํานักงานและ ตลท. จึงมีแนวคิดทีจ่ะทบทวนเกณฑ PO เพื่อรองรับสําหรับ 
foreign issuer ดังกลาว 
 
แนวทางในตางประเทศ 
 จากการศึกษาขอมูลประเทศอื่นในแถบเอเชีย (เชน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย และเกาหลีใต เปนตน)  
ถึงแนวทางการเปดให foreign issuer สามารถเขามาระดมทุนภายในประเทศ มีกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้  
 1.  การเปดเสรีให foreign issuer ระดมทุน 
   ประเทศในแถบเอเชีย ไดแก ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย และเกาหลีใต มแีนวนโยบายเปดเสรี
ให foreign issuer สามารถมาระดมทุนทํา PO และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในประเทศได   
ทั้งกรณีเขามาออกและเสนอขายหุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศดงักลาวเปนแหงแรก  
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(primary listing) และกรณีที่ foreign issuer นั้น เปนบรษิทัจดทะเบียนในประเทศที่ตนจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท
อยูกอนแลว และประสงคจะยื่นขอเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศดังกลาวเปนแหงตอมา 
(secondary listing)  
 2.  กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 
 2.1 เกณฑการอนญุาตเสนอขายหลักทรัพย  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

ในฮองกงและเกาหลีใต foreign issuer ที่ประสงคจะเขามาออกหลักทรัพยและจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัยไมวาจะเปน primary listing หรือ  secondary listing  จะตองปฏิบัตติามเกณฑเทียบเทาบริษัท
ในประเทศดังกลาว  สวนสิงคโปรและมาเลเซียนั้น ถาเปน primary listing จะตองปฏบิัติตามเกณฑ 
เทียบเทาบริษทัในประเทศ และถาเปน secondary listing สามารถทําตามเกณฑการออกหลักทรัพยและ 
การรับหลักทรัพยจดทะเบยีนของตลาดหลักทรัพยตางประเทศที ่foreign issuer เขาไป primary listing  
อยูกอนแลว (home exchange1) ได  นอกจากนี้ กรณี secondary listing ในบางประเทศเปนตนวามาเลเซีย  
จะอนุญาตเฉพาะ foreign issuer ที่จดทะเบยีนในในตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิก WFE  และไตหวนั 
จะกําหนดเฉพาะ foreign issuer ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยของประเทศที่ประกาศกําหนดเทานั้น 
(ปจจุบันกําหนดไว 15 ตลาดหลักทรัพยใน 12 ประเทศ) 
               อยางไรก็ตาม ทั้ง 4 ประเทศจะมีมาตรการคุมครองผูถือหุนในระดับหนึ่ง เชน การมี FA  
และผูสอบบัญชีที่นาเชื่อถือ การจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานสากล และกรรมการจํานวนหนึ่ง 
ตองมีถ่ินที่อยูในประเทศ   นอกจากนี้ มาเลเซียจะมีขอกาํหนดให foreign issuer ตองมีการคุมครองผูถือหุน 
ไมดอยไปกวาที่กําหนดในประเทศของตนดวย 
 2.2  เกณฑดํารงสถานะบริษัทจดทะเบียน 
  ภายหลังเปนบริษัทจดทะเบียนแลว  foreign issuer จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
การเปดเผยขอมูล (เชน งบการเงิน รายงานประจําป)  เกณฑเกี่ยวกับ Takeover และเกณฑการทํารายการ 
ที่เกี่ยวโยง เปนตน  รวมทั้งตองเปดเผยขอมูลและเผยแพรขาวตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 
หรือมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน โดยในกรณีของฮองกงและเกาหลีใตจะกําหนดให  
foreign issuer ตองปฏิบัติตามเกณฑในประเทศของตน ในสวนของสิงคโปรและมาเลเซียมีขอกําหนด 
ในเรื่องดังกลาวที่แตกตางออกไป โดยใหการเปดเผยขอมลูเปนไปตามเกณฑของ home exchange  
สวนเกณฑเกี่ยวกับ Takeover ยังคงเปนไปตามเกณฑในประเทศของตน โดยอาจผอนผันไดเปนรายกรณ ี

                                                        
1 “home exchange” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยของประเทศที่ foreign issuer ไดเสนอขายหุนและจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยเปนแหงแรก (primary listing) ซึง่โดยทั่วไปมักจะเปนประเทศที่ตนไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูแลว   
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หลักการในการเปดให foreign issuer เขามาระดมทุนและจดทะเบียนใน ตลท. 

การเปดโอกาสให foreign issuer นําหลักทรัพยมาเสนอขายผูลงทุนในประเทศและจดทะเบยีน 
ใน ตลท.  เพื่อเพิ่มสินคาในตลาดทุนไทยและชวยใหผูลงทุนไทยมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นนัน้  
อยูภายใตกรอบแนวคดิของการสรางความสมดุลระหวางการใหความคุมครองผูลงทุนไทยและการอํานวย 
ความสะดวกแก foreign issuer ในการเขามาระดมทุน โดยมีหลักการสําคัญดังตอไปนี ้

1. สินคาที่จะเขามาเสนอขายแกผูลงทุนไทยและจดทะเบยีนใน ตลท. ตองมีคุณสมบัติเหมาะสม 
แกการลงทุนในระดับหนึ่ง โดยไดผานการคัดกรองจากตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่นาเชื่อถือ   

2.  ผูลงทุนในหลกัทรัพยของ foreign issuer ที่เสนอขายในประเทศจะไดรับความคุมครองไมแตกตาง
จากการที่ผูลงทุนไทยไปลงทุนในหลักทรัพยนั้นในตางประเทศ  และไมดอยไปกวาความคุมครองที่ผูลงทุน 
ใน home exchange ไดรับ 

3. หลักเกณฑรองรับตองไมเปนอุปสรรคและชวยลดภาระของ foreign issuer ในการทําตามกฎเกณฑ
ที่ซํ้าซอน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพจิารณา เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยทําไดในระยะเวลา
ที่เหมาะสม   

4.  การบังคับใชกฎหมายตองมปีระสิทธิภาพในระดบัที่ยอมรับได โดยตองมีมาตรการที่จะแลกเปลี่ยน
ขอมูลและใหความชวยเหลือในการตรวจสอบขอมูลระหวางกัน  

 
ทั้งนี้ ดวยหลักการขางตน สํานักงานเห็นวา การอนุญาตให foreign issuer เขามาจดทะเบียนใน ตลท. 

มีประเด็นพิจารณาที่สําคัญในเรื่องการกลัน่กรองคุณสมบัติของ foreign issuer  รวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่สําคัญ
ในเรื่องการบังคับใชกฎหมายและการดําเนนิคดีกับผูกระทําผิดที่อยูในตางประเทศ  ซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับ 
การคุมครองความเสียหายที่เหมาะสมเพยีงพอ ไมวามูลเหตุแหงการกระทําผิดนั้นจะเกิดขึ้นในตางประเทศ
หรือในประเทศไทยก็ตาม  ดงันั้น สํานักงานจึงมีแนวความคิดวา การเปดให foreign issuer เขามาจดทะเบียน
ใน ตลท. ควรดําเนินการเปนระยะ โดยคํานึงถึงแนวทางในการจดัการรองรับความเสี่ยงขางตนเปนสําคัญดวย  
ทั้งนี้ ในระยะแรกสํานักงานเห็นควรเปดเฉพาะกรณ ีforeign issuer ที่เปนบริษัทที่มีหุนจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรพัยตางประเทศเปนแหงแรกอยูกอนแลว (primary listing) และประสงคจะเขามาเสนอขายหุน
และจดทะเบยีนใน ตลท. เปนแหงตอมา (secondary listing) ซ่ึง foreign issuer ดังกลาวไดผานการคัดกรองจาก
ตลาดหลักทรพัยตางประเทศที่นาเชื่อถือในระดับหนึ่งมากอน และหนวยงานทางการกํากับดแูลตลาดทุนของ 
home exchange ยังตองสามารถชวยเหลือในเรื่องการตรวจสอบการกระทําผิดของบุคคลในตางประเทศได  
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การกําหนดลักษณะของ foreign issuer ท่ีจะเขามาจดทะเบียนใน ตลท. (eligible listed company) 

ตามหลักการขางตน สํานักงานมีแนวความคิดในการกําหนดลักษณะของ eligible listed company  
ที่จะเขามาจดทะเบียนใน ตลท. ดังนี้  

1.1 foreign issuer เปนบริษัทจดทะเบียนใน home exchange ที่เปนสมาชิกของ World Federation 
of Exchanges (WFE)2  เพื่อใหผานการคัดกรองตามมาตรฐานตลาดหลกัทรัพยสากลมากอน โดยเปนการ 
จดทะเบียนในกระดานซื้อขายหลัก (main board) หรือกระดานซื้อขายที ่home exchange ไดพิจารณา
กล่ันกรองคุณสมบัติของบริษัทดังกลาวดวย 

1.2  หนวยงานกํากับดูแลตลาดทุนของ home exchange ตองเปนสมาชิกของ International 
Organization of Securities Commissions – IOSCO3  และมีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนขอมูลและใหความ
รวมมือในการตรวจสอบขอมูลระหวางประเทศสมาชิกกบั IOSCO ประเภท MMOU signatory A  หรือมีการทํา 
bilateral agreement กับไทยซึ่งมีระดับการใหความชวยเหลือระหวางกนัในลักษณะเดียวกับ MMOU signatory 
A เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายยังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในระดบัที่ยอมรับได 
        นอกจากนี้  ในระยะตอไปสํานักงานจะดําเนินการจดัใหมกีารทํา bilateral agreement ทั้งดาน  
ก.ล.ต. และ ตลท. กับหนวยงานกํากบัดูแลตลาดทุนของ home exchange ที่นําหลักทรพัยมาทํา secondary 
listing ในแตละเรื่องใหชัดเจนมากขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อใหความรวมมือในการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3  foreign issuer จะตองไดรับอนุญาตจัดสรรวงเงินการเสนอขายหุนตามกรอบวงเงนิที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยอนุมัติ 4 
 
รูปแบบการเขามาเสนอขายหลักทรัพย 
 ในการเปดให foreign issuer เขามาเสนอขายหุนและจดทะเบียนใน ตลท. (secondary listing)  
สํานักงานเห็นควรเปดใหเฉพาะกรณีที่จะมีการกระจายหุนตอประชาชน (PO) กอนเขาจดทะเบียน   
โดยแบงเปน 2 รูปแบบดังนี้  
                                                        
2 World Federation of Exchanges หรือ WFE เปนองคการตลาดหลักทรัพยโลก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลและความชวยเหลือของกลุมประเทศสมาชิกซึ่งปจจุบันมีอยู 51 ประเทศ  โดยตลาดหลักทรัพย 
ที่จะเขาเปนสมาชิกจะตองมีมาตรฐานตามที่ WFE กําหนด และตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับ listing requirement ขั้นต่ํา  
เชน ขนาดของบริษัท  track record  กําไรสุทธิ  งบการเงิน และ free float เปนตน  ผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับ WFE ไดจาก website link http://www.world-exchanges.org/member-exchanges/list-members   
3 International Organization of Securities Commissions หรือ IOSCO เปนองคการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยระหวาง
ประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล ตลอดถึงการรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกในการ
กําหนดนโยบายและมาตรฐานการกํากับดูแลหลักทรัพยที่เปนสากล  ผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ IOSCO 
ไดจาก website link http://www.iosco.org 
 
4 แนวทางการจัดสรรวงเงิน จะเปนแบบ first come / first serve โดยคํานวณตามมูลคาเสนอขาย ณ วัน PO  ทั้งนี้ ผูไดรับอนุมัติ
วงเงินจะตองใชวงเงินภายใน 6 เดือนนับแต filing มีผลใชบังคับ  (มิฉะนั้น ตองคืนวงเงินสวนที่ยังไมไดใชเพื่อจัดสรรใหผูขอ
อนุญาตรายอื่นตอไป)   การจัดสรรวงเงินดังกลาวจะพิจารณาเปนรายครั้งที่เสนอขายหลักทรัพย เชน การเสนอขาย PO ครั้งแรก
และครั้งตอไป  การเสนอขายแกผูถือหุนเดิม การเสนอขายในวงจํากัด   สําหรับกรณีหลักทรัพยแปลงสภาพ ใหคํานวณวงเงิน
ตามมูลคาหุนรองรับ   
 



5 
 

1. การทํา PO หุนที่ออกใหมโดย foreign issuer : foreign issuer ออกหุนใหมเสนอขายแก 
ผูลงทุนในไทย โดยตองปฏบิัติตามเกณฑการอนุญาตและเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูล 
การเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวน (filing) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนด  

2. การทํา PO หุนเดิมโดยผูถือหุนเดิม : ผูถือหุนของ foreign issuer เปนผูทํา PO เพื่อ
วัตถุประสงคในการนําหุนเขาจดทะเบียนใน ตลท.  ทั้งนี้ ตามกรอบกฎหมายหลักทรัพย ในกรณนีี ้
มิไดมีการออกหุนใหม  จึงไมตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานกอน  แตผูถือหุนเดมิและ foreign issuer  
ยังมีหนาทีต่องทําตามเกณฑการเปดเผยขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยอยู  รวมทั้ง foreign issuer ยังคงมี
ภาระหนาที่ในการเปนบริษัทจดทะเบียนเชนเดียวกับรูปแบบที่ 1   

สํานักงานเห็นวา ไมวารูปแบบ 1 หรือ 2 ขางตน แมจะมวีธีิการทางกฎหมายที่แตกตางกัน  
(เร่ืองการขออนุญาต)  แตยังคงมีหลักการพิจารณาคณุสมบัติของ foreign issuer  การเปดเผยขอมูล  
และภาระหนาที่ของบริษัทจดทะเบยีนที่เทาเทียมกนั   
 ทั้งนี้  สําหรับกรณีการขอจดทะเบยีนใน ตลท. โดยมิไดทํา PO กอนนัน้ สํานักงานจะไมเปดใหทําได 
เนื่องจากระดบัความคุมครองผูลงทุนอาจดอยกวารูปแบบ 1 และ 2 กลาวคือ กรณดีังกลาวจะมีขอจาํกัดของ
กฎหมายหลักทรัพยที่มิไดกาํหนดใหตองผานกระบวนการ filing แตอยางใด ซ่ึงผูลงทุนจะไมสามารถ
ฟองรองตามกฎหมายหลักทรัพยไดในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลเปนเท็จ 

 

 รูปแบบการเปดให foreign issuer เขามาเสนอขายหลักทรัพยในประเทศตามแผนภาพ ดังนี ้
( เปดใหทําได ,  ไมเปดใหทํา) 

 

 
 

 
แนวทางการออกเกณฑรองรับ foreign issuer  
 ภายใตหลักการในเรื่องการคุมครองผูลงทุนในประเทศทีจ่ะใหไดรับความคุมครองไมแตกตาง 
จากการที่ผูลงทุนไทยไปลงทุนในหลักทรัพยนั้นในตางประเทศ และไมดอยไปกวาทีผู่ลงทุนใน home 
exchange ไดรับ  สํานักงาน และ ตลท. มีแนวคิดทีจ่ะออกเกณฑรองรับให foreign issuer สามารถเขามาทํา 
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secondary listing ในไทยไดโดยให foreign issuer  ปฏิบัติตามเกณฑ home exchange เปนหลัก เพื่อลดภาระ
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑของทั้ง 2 ประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑ secondary listing  
ของสิงคโปรและมาเลเซีย  รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพย 
ทําไดในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้   
 

 
 

1. การอนุญาต 
1.1 การพิจารณาคณุสมบัติเบื้องตนจาก ตลท. (pre-approve) 

foreign issuer ไมวาจะเปนการออกหุนใหมโดย foreign issuer (รูปแบบที่ 1) หรือเสนอขาย 
หุนเดิมโดยผูถือหุน (รูปแบบที่ 2)  จะตองยืน่ขอ pre-approve จาก ตลท. เพื่อใหพจิารณาลักษณะทีเ่ขาขาย 
เปน eligible listed company และคุณสมบัตติามเกณฑการรับหลักทรัพยของ ตลท. กอนที่จะไปดําเนนิการ 
ตามขั้นตอนการเสนอขายหลักทรัพยของสํานักงาน   

1.2 การขออนุญาตและการเปดเผยขอมูลตอสาํนักงาน 
 (1) กรณีการออกหุนใหม (รูปแบบที่ 1)  foreign issuer จะไดรับอนุญาตใหออกหลักทรัพย

ตอเมื่อมีลักษณะที่เขาขายเปน eligible listed company และไดยืน่หนังสือที่แสดงวาไดรับ pre-approve จาก 
ตลท.  (foreign issuer ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการอนุญาตใหออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน 
ที่ใชบังคับกับบริษัทไทย เชน มาตรการคุมครองผูลงทุน  การกํากับดแูลกิจการทีด่ี  การจัดทํางบการเงิน 
ที่นาเชื่อถือ เปนตน โดยมีแนวพิจารณาวา  home exchange ไดกล่ันกรองคุณสมบัติดังกลาวในระดับหนึ่งแลว)   
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 (2) กรณีการเสนอขายหุนเดิมของผูถือหุน (รูปแบบที่ 2) foreign issuer จะตองยืน่หนงัสือ  
ที่แสดงวาไดรับ pre-approve จาก ตลท. ประกอบการยื่น filing ตอสํานักงาน  

ทั้งนี้ ในการขอ pre-approve จาก ตลท. ตาม 1.1 และการขออนุญาตออกหลักทรัพยตอสํานักงาน
ตาม 1.2(1)  สํานักงานและ ตลท. อาจพิจารณาไมอนุญาตได หากปรากฏเหตุใหสงสัยไดวา foreign issuer  
มีคุณสมบัติไมเหมาะสมตอการเปนบริษัทจดทะเบยีน เปนตนวา บริษัทอยูระหวางแกไขคุณสมบัติการเปน
บริษัทจดทะเบียนใน home exchange หรืออาจเขาขายถูก delist จาก home exchange  หรือกรณีอ่ืนใด 
ที่อาจทําใหเกดิความเสียหายตอผูลงทุนไทย   

 

2.  การเปดเผยขอมูล 
(1) แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้วน (“filing”) 

• ตามหลักการทีก่ําหนดให foreign issuer ปฏิบัติตามเกณฑของประเทศที่เปน home 
exchange เปนหลัก การเปดเผยขอมูลจึงควรเปนไปในแนวทางเดยีวกันกับ home exchange  กลาวคือ 
ให foreign issuer ยื่น filing ที่มีขอมูลผูออกในปที่ผานมาและขอมูลลาสุดที่เปดเผยตอผูลงทุนใน home 
exchange (รายการขอมูลขั้นต่ํายังคงเปนไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ มาตรา 69-70) เพื่อลดความซ้าํซอน 
ในการจดัเตรียมเอกสารของ foreign issuer  ทั้งนี้  foreign issuer จะตองมีหนังสือรับรองวาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวมีความครบถวนและไมดอยกวาการเปดเผยขอมลูตอผูลงทุนในประเทศที่เปน home exchange   
  อยางไรก็ดี ในกรณีการเขามา secondary listing ใน ตลท. ซ่ึงจะมีการเสนอขายหุน PO 
ในประเทศอืน่ในกลุมอาเซียนไปพรอมกัน ใหสามารถจัดทําขอมูลตามแบบ filing ที่ใชกับ foreign issuer  
(แบบ 69-FE) ซ่ึงมีขอมูลสอดคลองกับมาตรฐานอาเซียน (ASEAN Equity Disclosure Standards : ASEAN 
Standards) ได เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชเอกสารชุดเดียวกนัเพื่อยื่นหนวยงานทางการในแตละประเทศ 
(รางประกาศอยูระหวางรอเสนอลงนามพรอมกับรางประกาศวาดวยหลักเกณฑการอนุญาตและหลกัเกณฑ 
ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดที่ www.sec.or.th) 

• เพื่อใหผูลงทุนไดทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุนชัดเจน  แบบ filing ตองระบุปจจยั
ความเสี่ยงเพิ่มเติมในเรื่องดังนี้  

- ผูลงทุนจะมีความเสี่ยงเสมือนกับการที่ผูลงทุนไปลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศ ซ่ึงจะไมไดรับความคุมครองเทียบเทากับการลงทุนในหุนของบริษัทไทย  และผูลงทุนตอง
ติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑกํากับดแูล foreign issuer ในตางประเทศที่อาจกระทบตอสิทธิของผูลงทุนเอง   

- ขอจํากัดและความเสี่ยงในการดําเนินคดีทางกฎหมายกับ foreign issuer หรือ
ผูกระทําผิดทีอ่ยูในตางประเทศ ตลอดจนเขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคดี     

- ผูลงทุนอาจมีขอจํากัดในการโอนเงินออกนอกประเทศเพื่อซ้ือหุนเพิ่มทุน 
ในอนาคตได หาก foreign issuer ไมไดรับอนุมัติจัดสรรวงเงินการเสนอขายหลักทรพัยในประเทศไทย   
(เชน กรณีที่เตม็เพดานวงเงินของธนาคารแหงประเทศไทย)  
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- ขอจํากัดในการไดรับผลตอบแทนของผูถือหุน หากประเทศที่เปน home exchange 
มีขอจํากัดในการสงเงินออกนอกประเทศ (ถามี)  

• ภาษาทีใ่ชในการเปดเผยขอมลู filing  (รวมถึงรายงานตางๆ ภายหลังการขาย เชน  
งบการเงิน รายงานประจําป และการเผยแพรขาวของบริษัทภายหลังการจดทะเบยีนใน ตลท.) ใหใชภาษาอังกฤษ
เปนหลักเพื่อไมใหเปนอุปสรรคกับ foreign issuer ในการจัดทําขอมูล และไมทําใหกรรมการที่เปนชาวตางชาติ
ตองมีขอกังวลที่จะตองรับรองความถูกตองของขอมูลที่เปนภาษาไทย โดยใหระบุถึงคาํเตือนผูลงทุนเกี่ยวกับ
ภาษาที่จะใชในการเปดเผยขอมูลภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว 
  ทั้งนี้  ระยะเวลาการยื่น filing ขางตนใหมผีลใชบังคับเมื่อพน 14 วันนบัจากวนัที่ยืน่ขอมูล 
filing ครบถวน   
  (2)  งบการเงิน  
   ให foreign issuer สามารถจัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีที่ home exchange 
กําหนดได (WFE กําหนดใหงบการเงินควรจัดทําตามมาตรฐาน IFRS)  แตในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูล
ตามที่กําหนดใน ASEAN Standards จะตองใชมาตรฐานการบัญชี International Financial Reporting 
Standard : IFRS และมีมาตรฐานการสอบบัญชีตาม International Standards on Auditing : ISA 
 (3)  ผูเชี่ยวชาญอิสระ  
        เนื่องจากการจัดทํารายงานที่เกีย่วของตองอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคคลในประเทศ  
home exchange  รวมทั้งแหลงขอมูลสวนใหญจะถูกจัดเกบ็อยูที่ตางประเทศดังกลาว  การกําหนดใหตอง 
จัดจางผูเชีย่วชาญที่เปนบุคคลไทยจึงอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินการ  สํานักงานจึงมีแนวผอนคลาย 
ใหสามารถใชบุคคลในตางประเทศไดดวย โดยมแีนวทาง ดังนี ้

• ผูสอบบัญชีและผูประเมินมูลคาทรัพยสิน สามารถใชบุคคลตามที่ตลาดหลักทรัพย 
ใน home exchange กําหนดได 

• ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) จะไมกําหนดเปนเกณฑบังคับ แตหาก foreign issuer  
จะจดัใหมี FA เพื่อรวมจดัทําขอมูล filing ยืน่ตอสํานกังาน จะตองเปนนิติบุคคลไทยที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงาน  (กรณีเสนอขายในหลายประเทศในกลุมอาเซียนพรอมกนัที่ตองเปดเผยขอมูลตาม ASEAN 
Standards จะตองมี FA ที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานชวยกล่ันกรองขอมูลดวย)  

อยางไรก็ดี foreign issuer ตองจัดใหมีผูจัดจาํหนายหลักทรัพย (underwriter) ซ่ึงจะชวยให
ขอมูลหรือคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสมในการดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยตอผูลงทุน โดยตองเปน 
นิติบุคคลไทยที่ไดรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจดังกลาวจากสํานักงาน 
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3  หนาท่ีภายหลงัการเสนอขายหลักทรัพย 
เนื่องจาก foreign issuer มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยและตองมีภาระหนาที่ 

ภายหลังการเสนอขายตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการและตลาดหลักทรัพยในตางประเทศที่ตนมีหุน 
จดทะเบียนอยูกอนแลว (เชน การจัดสงงบการเงินและรายงานประจําป การทํารายการเกี่ยวโยงกนักบับุคคล 
ที่มีความเกีย่วของ  การไดมาหรือจําหนายสินทรัพยสําคัญ และการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
เปนตน) ซ่ึงรายละเอียดอาจมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศ  ดงันั้น เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑในสวนที่ซํ้าซอนกันของทั้งสองประเทศ  สํานักงานจึงมแีนวคดิที่จะกําหนดให foreign issuer  
ที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการและตลาดหลักทรัพยของประเทศที่ตนจดทะเบยีนอยูกอนแลว  
ใหถือวาไดปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดของไทยแลว  อยางไรก็ดี ยังมีขอกําหนดตามกฎหมายหลักทรัพย 
บางประการทีสํ่านักงานไมมอํีานาจกาํหนดเกณฑผอนปรนใหใชเกณฑที่ปฏิบัติอยูใน home exchange ได 
โดยเฉพาะขอกําหนดในสวนของหมวด 3/1 ของกฎหมายหลักทรัพยวาดวยการบริหารจัดการบริษทั  foreign 
issuer ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ํา เชน การจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบจัดทําและเก็บรักษา
เอกสารสําคัญ เปนตน 

 

4.    การติดตอกับหนวยงานทางการและผูลงทุน 
 เนื่องจาก foreign issuer จัดตัง้อยูในตางประเทศ  อาจมีปญหาในการที่ผูลงทุนและหนวยงาน
ทางการไทยอาจไมสามารถเขาถึงขอมูลหรือติดตอกับ foreign issuer ไดสะดวกนัก และอาจมีอุปสรรค 
ดานภาษาสําหรับ foreign issuer  ในบางประเทศ  ดังนั้น จึงกําหนดให foreign issuer ตองจัดใหมีบคุคล 
ที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตอกับหนวยงานราชการ สํานักงาน และ ตลท.  การจดัสงรายงาน   
การเผยแพรขาวตางๆ  การรับหนังสือ คําสั่ง หมายเรยีก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุน 
และการเปนบริษัทจดทะเบียน  โดยตองจดัใหมีสถานที่ทีส่ามารถติดตอไดในไทย หรืออาจแตงตั้ง 
นิติบุคคลใดทีต่ั้งอยูในไทยทาํหนาที่เปน contact person แทน   
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หลักเกณฑการรับหลักทรัพยจดทะเบียนและการเปดเผยขอมูลของ ตลท. 

 
ในการพจิารณาคุณสมบัติของ foreign issuer เบื้องตน (pre-approve) ตามที่กลาวขางตน  

ตลท. จะพิจารณาลักษณะทีเ่ขาขายเปน eligible listed company พรอมกับพิจารณาคณุสมบัติตามเกณฑ 
การรับหลักทรัพยจดทะเบยีนของ foreign issuer  โดยมแีนวทางการกําหนดเกณฑการรับหลักทรัพย   
การเปดเผยขอมูล  การดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน และเกณฑการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี ้

 

1. เกณฑการรับหลักทรัพย 
 เกณฑรับหลักทรัพยของ ตลท. จะกําหนดในลักษณะที่สอดคลองกับหลักการของสํานักงาน   
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑของ home exchange เปนหลัก  อยางไรก็ตาม ในระยะแรก ตลท. จะรับ foreign 
issuer เพื่อเขาซื้อขายในตลาด SET เทานั้น ยังไมเปดรับ foreign issuer ที่จะซื้อขายใน mai  ทั้งนี้ เพือ่ใหบริษัท 
ที่เขามาจดทะเบียนในระยะแรกเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ และมีการดําเนินงานมาชวงหนึ่งแลว  โดยมีสรุป
เกณฑตาง ๆ ดงันี้ (สรุปสาระสําคัญตามเอกสารแนบ 2) 
 

(1) คุณสมบัตดิานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
กําหนดให foreign issuer ตองมีฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานเชนเดียวกับบริษัทไทย 

ที่จะจดทะเบยีนใน SET ดังนี้  
Paid up Capital > 300 ลบ. 
Equity > 300 ลบ. 
Profit มีกําไร 2-3 ป ลาสุด > 50 ลบ. + ปลาสุด > 30 ลบ.  +  งวดสะสมกอนยืน่คําขอ > 0 
Same management  1 ป  
Track record 3 ป  
Silent period  1 ป  55% (ทยอยขายได  25 % หลัง 6 เดือน)   

ทั้งนี้ ยกเวนได หากเปนกรณี secondary listing และบริษัทไดเคยปฏิบัติตามเกณฑใน
เร่ืองนี้ของ primary exchange แลว 

 

(2) คุณสมบัตดิานสภาพคลอง 

• เพื่อใหบริษัทตองปฏิบัติตามเกณฑ filing ของสํานักงาน  ตลท. จะยังคงกําหนดให 
บริษัทตองมีการเสนอขายหุนตอประชาชน (PO) แตจะไมกําหนดอัตราขั้นต่ํา เนื่องจากบริษัทเคยทํา PO  
ในตางประเทศ และผานการพิจารณาของตลาดหลักทรพัยในตางประเทศแลว  
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• มีการกระจายการถือหุนรายยอย (free float) ตามเกณฑปจจุบัน (ผูถือหุน > 1,000 ราย  
ถือหุน > 25% หรือ 20% ถาบริษัทมีทุน > 3,000 ลานบาท)  อยางไรก็ตาม บริษัทจะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ 
ตามเกณฑ free float หากแสดงให ตลท. มัน่ใจไดวาหุนของบริษัทจะมกีารซื้อขายและมีสภาพคลองใน ตลท. เชน   

- มีการแบงหุนสวนหนึ่งมาซื้อขายใน ตลท. โดยมูลคาตามราคาตลาด (market 
capitalization) ไมนอยกวา X % ของทุนชําระแลว  (เชน ไมนอยกวา 5% ของทุนชําระแลว) หรือไมนอยกวา 
X ลานบาท (เชน ไมนอยกวา 300 ลานบาท)  หรือ  

- มีการทํา  PO ในประเทศไทยไมนอยกวา X % ของทุนชําระแลว (เชน ไมนอยกวา 
5% ของทุนชําระแลว) หรือไมนอยกวา X ลานบาท (เชน ไมนอยกวา 300 ลานบาท) 

• ยังคงกําหนดให foreign issuer มีการเสนอขายหุนผานผูจดัจําหนายหลักทรัพย 
 

(3) คุณสมบัติเชงิคุณภาพ  
เกณฑเชิงคุณภาพ เชน คณุสมบัติของกรรมการและผูบริหาร ระบบการควบคุมภายใน  

การไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน และงบการเงินและผูสอบบัญชี เปนตน  ตลท. จะกําหนดใหเปนไป 
ตามเกณฑของ home exchange เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน ซ่ึงจะสอดคลองกับหลักการของสํานักงาน 
ที่ถือวาบริษัทไดปฏิบัติตามเกณฑของ home exchange ซ่ึงมีความนาเชื่อถือแลว  อยางไรก็ตาม ตลท.  
จะไมรับบริษทัที่อยูระหวางถูก home exchange ส่ังใหแกไขคุณสมบัติ 

 

(4) คุณสมบัติอ่ืนๆ 
 

เกณฑปจจุบนั ขอเสนอ 

• FA : บริษัทตองมี FA ตามที่สํานักงานกําหนด และดูแลบริษัทตอเนื่องอกี1 ป 
กําหนดตาม 

เกณฑสํานักงาน 
•  ผูติดตอกับผูลงทุนไทย : มีสํานักงานผูแทนตั้งอยูในประเทศไทย และมี

กรรมการบริหารที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวา 1 คนประจาํอยูในสํานกังานนั้น  

• การรวมทุน : ตองรวมลงทุนกับนิติบุคคลไทย โดยนิติบคุคลไทยมีอํานาจ 
ในการจดัการและควบคุมกจิการ  

ไมกําหนด 

• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ : บริษัทตองมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   ไมกําหนด 
 

(5) เกณฑรับหลักทรัพยสําหรับสําหรับโครงการสาธารณูปโภค   
ตลท. มีเกณฑทางเลือกสําหรับ foreign issuer ที่เปนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

โดยใชเกณฑเดียวกับบริษัทไทย โดยโครงการสาธารณูปโภคตองมีคุณสมบัติตามเกณฑรับหลักทรัพย 
ที่เสนอขางตน  ยกเวนคณุสมบัติดานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตาม (1) และยังคงตองมกีารลงทุน
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
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- ไดรับสัมปทานจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกจิ โดยมีอายุสัมปทาน 
ไมนอยกวา 20 ป และยังคงมอีายุสัมปทานเหลือไมนอยกวา 15 ป หรือ 

- ไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ  
- มีสัญญาซื้อขายหรือใหบริการกับหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และสัญญาดังกลาว

กอใหเกิดรายไดมั่นคงในอนาคต 
 

2. เกณฑการเปดเผยขอมูล   
foreign issuer ตองเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน หรือมีผลกระทบตอสิทธิประโยชน

ของผูถือหุนตามเกณฑของ home exchange  โดยตองเปดเผยภายในระยะเวลาไมชากวาที่เปดเผยตอ home 
exchange และใหจดัทําขั้นต่ําเปนภาษาอังกฤษ  
 

ตัวอยาง : ถา foreign exchange มีเวลาการซื้อขาย และระยะเวลาการเปดเผยขอมูลแตกตาง
จากของ ตลท. ดังแผนภาพดานลาง ระยะเวลาที่บริษัทตองเปดเผยตอ ตลท. ตองเปนดงันี้   

 การเปดเผยขอมูลในชวงเชา : หากบริษัทมกีารเปดเผยขอมูลตอ foreign exchange ในชวงเชา 
บริษัทตองเปดเผยขอมูลในเรือ่งเดียวกันตอตลาดหลักทรพัยกอน 9.00 น. ของวันเดียวกัน 

 การเปดเผยขอมูลชวงพักการซื้อขายระหวางวัน : ไมสามารถทําได เนื่องจากชวงเวลาที ่
foreign exchange ใหเปดเผย อยูในชวงการซื้อขายของ ตลท.  

 การเปดเผยขอมูลในชวงเย็น : เปดเผยไดหลังจากที่ทั้งสองตลาดปดแลว คือ ตั้งแต  
17.00 เปนตนไป  

(เวลาไทย)
SET

Foreign exchange

Disclosure Trading

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
 

3. เกณฑดํารงสถานะ 
 

เกณฑ ปจจุบนั ขอเสนอ 

• คุณสมบัติกรรมการและผูบริหาร  งบการเงนิและผูสอบบัญชี  ระบบการควบคุม
ภายใน  การไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ตามที่สํานักงานกําหนด  

เปนไปตาม 
เกณฑ home exchange 

• มี free float ไมนอยกวา 150 ราย  และถือหุนรวมกันไมนอยกวา 15%  

• ผูติดตอกับผูลงทุนไทย : มีสํานักงานผูแทนตั้งอยูในประเทศไทย และมี
กรรมการบริหารสัญชาติไทย 1 คนประจําอยูในสํานกังานนั้น  

กําหนดตาม 
เกณฑสํานักงาน   

• มีนายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไทย ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ตลท.  คงเดิม 
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 4 เกณฑการซื้อขายหลักทรัพย 

ใหการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศมีหลักเกณฑ/วิธีการซื้อขายเหมือนกับการซื้อขาย 
หุนสามัญของบริษัทไทยทุกประการ ยกเวนในเรื่องกระดานซื้อขายซึ่งจะอนุญาตใหซ้ือขายไดเฉพาะ 
กระดานหลัก กระดานรายใหญ และกระดานหนวยยอย โดยไมอนุญาตใหซ้ือขายในกระดานตางประเทศ 
ซ่ึงเปนกระดานซื้อขายสําหรับผูลงทุนตางดาว (Non-Thai)  เนื่องจากผูลงทุนตางดาวที่ไมใชสัญชาติ 
ของประเทศที่บริษัทนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง สามารถซื้อขายไดในกระดานหลักอยูแลว จึงไมจําเปนตองมี
กระดานตางประเทศ 

ทั้งนี้ ในกรณทีี่เปนบริษัทตางประเทศที่มขีอจํากัดเรื่องสัดสวนการถอืหุนตางดาว หุนที่จะซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยจะตองเปนหุนที่มีสัญชาติตางดาวเทานั้น เพื่อใหผูลงทุนไทยสามารถซื้อและไดรับ 
สิทธิประโยชนในฐานะผูถือหุน โดยบรษิทัศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จะตรวจสอบเรือ่งสัดสวน
การถือหุนของผูถือหุนตางดาวในกรณีที่มกีารฝากถอนหุน 



14 
 

 

 ความเสี่ยงในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการกบัผูกระทําผิด (enforcement) 
 
 ประเด็นพิจารณา   
 ลักษณะการทาํผิดของ foreign issuer ที่มีผลใหถือเปนการกระทําความผิดกฎเกณฑของแตละประเทศ
หรือไมนั้น จะแตกตางกันขึน้กับขอกฎหมายหรือกฎเกณฑของแตละประเทศ โดยแบงได 3 กรณีดังนี้  
 
 

กรณีท่ี ผิดขอกําหนดของไทย ผิดขอกําหนดของ 
home  exchange 

ประเทศที่ enforce 

1 ไมเปน เปน home  exchange 
2 เปน เปน home exchange 
3 เปน ไมเปน ไทย 

 

จากตารางขางตน หากเปนการกระทําผิดขอกําหนดของ home exchange ตามกรณี 1 และ 2  
หนวยงานกํากบัดูแลใน home exchange จะดําเนินการโดยตรงกับการกระทําผิดดังกลาวอยูแลว  
ผูลงทุนในไทยนาจะไดรับผลของการ enforce ไปดวย ผูลงทุนไทยกจ็ะไดรับการคุมครองเทียบเทากับ 
ผูลงทุนของประเทศนั้น  แตหากเปนการกระทําผิดตามขอกําหนดของไทยแตมไิดเขาขายองคประกอบ
ความผิดตามขอกําหนดของ home exchange ตามกรณี 3  สํานักงานและ ตลท. จะตองดําเนินการกับ 
การกระทําผิดนั้นเอง  อยางไรก็ดี  เนื่องจากมีขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการกบั 
ผูกระทําผิดทีอ่ยูในตางประเทศ จึงตองใชขอตกลงตาม IOSCO MMOU หรือ bilateral agreement ระหวาง
ประเทศ ที่หนวยงานทางการของ home exchange จะตองใหความชวยเหลือในการตรวจสอบขอมูลการกระทํา
ผิดดังกลาว เนือ่งจากสํานักงานและ ตลท. อาจจะมีขอจํากัดในการเขาตรวจสอบเพื่อหาเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ในการดําเนินการ  ดังนั้น ผูลงทุนหรือผูเสียหายในไทยอาจจะไมไดรับความคุมครองตามสิทธิอยางเต็มที่ได 
 ขอเสนอ:  ดวยขอจํากัดตามที่กลาวมาขางตน สํานักงานเห็นวา ควรใชวิธีการเปดเผยขอมูล
เพื่อใหผูลงทุนทราบ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
 1. การขึ้นเครื่องหมายพิเศษ สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยของ foreign issuer ออกจากบริษัท 
จดทะเบียนไทยทั่วไป เพื่อใหผูถือหุนสามารถแยกแยะความเสี่ยงในการลงทุนในหลกัทรัพยไดในระดับหนึ่ง  
 2. ให foreign issuer เปดเผยขอมูลในแบบ filing และหนังสอืช้ีชวนใหผูลงทุนไทยไดรับทราบ 
ในเรื่องขอจํากดัและความเสีย่งในการดําเนนิคดีทางกฎหมายกับ foreign issuer หรือผูกระทําผิดที่อยูใน
ตางประเทศ ตลอดจนเขตอํานาจศาลในการฟองรองบังคับคดี (ตามที่กลาวในหัวขอการเปดเผยขอมลู)  
 3.   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑในตางประเทศในสวนที่เกีย่วของ เชน เกณฑการออก
หลักทรัพย  เกณฑรับหลักทรัพยจดทะเบยีน  เกณฑการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงาํกิจการ การซือ้หุนคืน 
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เปนตน โดยบน website ของ ตลท. จะจัดใหมี website link ของหนวยงานทางการกํากับดูแลตลาดทุน 
และตลาดหลกัทรัพยตางประเทศ ที่ผูลงทุนจะสามารถเขาถึงหรือเรียกดูขอมูลหลักเกณฑตางประเทศได
เทียบเคียงกับผูลงทุนในประเทศนัน้ 
 

 



แนวทางการเปดให foreign issuer เขามาระดมทุนในประเทศในแถบเอเชีย 
 ไทย (แนวทางที่เสนอ) สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย เกาหลี 

Primary listing : ยังไมเปดใหทํา (เกณฑสิงคโปร) (เกณฑฮองกง)  (เกณฑมาเลเซีย)  (เกณฑเกาหลี) 

Secondary listing :      

1. Regulated exchange home exchange เปนสมาชิก WFE --- --- home exchange เปนสมาชิก WFE --- 

2. เกณฑการอนุญาต      

2.1 การคุมครองผูถือหุน ตามเกณฑ home exchange 
 

ตามเกณฑ home exchange 
 

ตามเกณฑฮองกง 
 

ตามเกณฑ home exchange  
โดยตองมีมาตรฐานการคุมครอง 
ผูถือหุนไมดอยกวามาตรฐาน

มาเลเซียในเรื่อง  
CG / shareholders  protection/ 

disclose standard /  
take-over / merger 

ตามเกณฑเกาหลี 

2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานบัญชีตาม home 
exchange 

SAS, IFRS, US GAAP HKFRS, IFRS,  
US GAAP 

มาเลย / IFRS KOREANGAAP, IFRS,  
US GAAP 

2.3 ผูเชี่ยวชาญอิสระ 
• ผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชี/สํานักสอบบัญชีที่
ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

(ใหใชผูสอบบัญชีใน  
home exchange ได) 

ผูสอบบัญชีที่มีความรู
ความสามารถ (ผอนผันให

ใชผูสอบบัญชีใน   
home exchange ได) 

ผูสอบบัญชีในฮองกงหรือ
สํานักสอบบัญชีตางประเทศ
ที่ตลาดหลักทรัพยยอมรับ 
(international reputation 

accounting firm) 

ผูสอบบัญชีในมาเลเซีย / 
international accounting firm 

ผูสอบบัญชีในเกาหลี / BIG 4 

• ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน ตาม home exchange N/A N/A ตาม home exchange N/A 

• ที่ปรึกษาการเงิน (FA) ไมบังคับ 
เวนแตยื่น filing ตาม  

ASEAN Standards ตองมี FA 

FA อยูใน list ของ SGX  
ดูแลบริษัทตอไปอีก 1 ป 

sponsor principle advisor  
ตองได license 

agent / sponsor 

2.4 กรรมการอิสระ ไมตองมีกรรมการอิสระที่มีถิ่นที่ 
อยูในไทย แตตองมี contact person 

กรรมการอิสระ > 2 คน 
มีถิ่นที่อยูในสิงคโปร 

N/A กรรมการอิสระ >  1 คน  
มีถิ่นที่อยูในมาเลเซีย 

N/A 

2.5 ภาษา : การเปดเผยขอมูล
ใน filing และรายงานตาง ๆ 

อังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ มาเลย / อังกฤษ - เอกสารหลัก ( คําขอ filing) 
ทําเปนภาษาเกาหลี  
- supporting document ทําเปน
ภาษาอังกฤษ+สรุปภาษาเกาหลี 

เอกสารแนบ 1 



 

 

ตารางเปรียบเทียบเกณฑของ ตลท.  ในสวนที่เกีย่วของกบัการรับ Foreign Issuer เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 เกณฑที่เกี่ยวของ ปจจุบัน ขอเสนอ 

1 คุณสมบัติดานฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน 

• Paid up Capital  > 300 ลบ. 

• Equity > 300 ลบ. 

• Profit : มีกําไร 2-3 ป ลาสุด > 50 ลบ. และ ปลาสุด > 30 ลบ.  และงวดสะสมกอนยื่นคําขอ > 0 

• Same management : 1 ป  

• Track record : 3 ป 

• Silent Period : 1 ป  55% ทยอยขายได  25 % หลัง 6 เดือน  ยกเวนกรณี secondary listing ที่บริษัท
ไดเคยปฏิบัติตามเกณฑในเรื่องนี้ของตลาดหุนที่เปน primary listing  แลวจะไดรับยกเวน 

คงเดิม  

2 คุณสมบัติดานสภาพคลอง • มีการเสนอขายหุนโดยผานผูจัดจําหนาย หลักทรัพย 

• มีการกระจายการถือหุนโดยเสนอขายหุนตอประชาชน (Public Offering) สะสม ดังนี้  
- กรณีบริษัทมีทุน < 500 ลานบาท :  > 15% ของทุนชําระแลว 
- กรณีบริษัทมีทุน > 500 ลานบาท :  > 10% ของทุนชําระแลว หรือ > 75 ลานบาท  (คาสูง) 

• มีการกระจายการถือหุนรายยอย (Free Float) > 1,000 ราย ถือหุน > 25% (หรือ 20% ถาบริษัทมีทุน 
> 3,000 ลานบาท) 

• คงเดิม 

• มีการเสนอขายหุนในประเทศไทย (ไมกําหนดอัตราขั้นต่ํา) 
 
 

• คงเดิม แตยกเวนได หากบริษัทแสดงให ตลท. มั่นใจวา 
หุนของบริษัทจะมีการซื้อขายและมีสภาพคลองใน ตลท. เชน 
มีการแบงหุนสวนหนึ่งมาซื้อขายใน ตลท. หรือมีการทํา  PO 
ในประเทศไทย โดยมูลคาตามราคาตลาด (market 
capitalization) ไมนอยกวา 300 ลานบาท  หรือไมนอยกวา 
5% ของทุนชําระแลว  

3 คุณสมบัติเชิงคุณภาพ คุณสมบัติของผูบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  ระบบการควบคุมภายใน การไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี เปนไปตามที่สํานักงาน กําหนด 

เปนไปที่สํานักงานกําหนด คือ เปนไปตาม home exchange  
อยางไรก็ตาม ตลท. จะไมรับบริษัทที่อยูระหวางถูก home 
exchange สั่งใหแกไขคุณสมบัติ 

4 คุณสมบัติอื่นๆ • FA : บริษัทตองมี FA ตามที่สํานักงานกําหนด และดูแลบริษัทตอเนื่องอีก 1 ป 

• ผูติดตอกับผูลงทุนไทย : มีสํานักงานผูแทนตั้งอยูในประเทศไทย และมีกรรมการบริหารที่มี
สัญชาติไทยไมนอยกวา 1 คนประจําอยูในสํานักงานนั้น 

• เปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 

• เปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 

เอกสารแนบ 2 
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 เกณฑที่เกี่ยวของ ปจจุบัน ขอเสนอ 

• การรวมทุน : ตองรวมลงทุนกับนิติบุคคลไทย โดยนิติบุคคลไทยมีอํานาจจัดการและควบคุมกิจการ 

• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ : บริษัทตองมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

• ไมกําหนด 

• ไมกําหนด 

5 บริษัทที่ดําเนินธุรกิจ 
ดานสาธารณูปโภค 

ใชเกณฑเดียวกับบริษัทไทย กลาวคือ 

• ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑรับหลักทรัพย ยกเวนคุณสมบัติดานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 

• มีการลงทุนในโครงการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้  
- ไดรับสัมปทานจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีอายุสัมปทานไมนอยกวา 20 ป 

และยังคงมีอายุสัมปทานเหลือไมนอยกวา 15 ป  
- ไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการจากหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ  
- มีสัญญาซื้อขาย/ใหบริการกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่กอใหเกิดรายไดมั่นคงในอนาคต 

• ตองมีการดํารงสถานะและเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับบริษัทไทย  

 

• ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑรับหลักทรัพยของ ตลท.  
ยกเวนคุณสมบัติดานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

• คงเดิม 
 
 
 
 

• คงเดิม 

6 การเปดเผยขอมูล   foreign issuer ตองเปดเผยขอมูลเทียบเทาบริษัทไทย คือ ตองเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ
ลงทุน  หรือมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุนตามที่ตลท.กําหนด  และภายในระยะเวลาที่
ตลท. กําหนด 

• เปดเผยขอมูลตามเกณฑของ home exchange  

• ระยะเวลาเปดเผยตองไมชากวาที่เปดเผยตอ home exchange 

• เปดเผยเปนภาษาอังกฤษเปนขั้นต่ํา 
7 เกณฑดํารงสถานะ • คุณสมบัติผูบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ งบการเงินและผูสอบบัญชี ระบบการ

ควบคุมภายใน การไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่ กลต. กําหนด  

• มี free float ไมนอยกวา 150 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวา 15% 

• มีสํานักงานผูแทนตั้งอยูในไทยและมีกรรมการบริหารสัญชาติไทย 1 คนประจําอยูในสํานักงานนั้น 

• มีนายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไทย ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ตลท. 

• ใหเปนไปตาม home exchange 
 

• ใหเปนไปตาม home exchange  

• เปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 

• คงเดิม 

8 เกณฑการซื้อขาย ไมไดกําหนด ซื้อขายไดเฉพาะกระดานหลัก กระดานรายใหญ และกระดาน
หนวยยอย ไมอนุญาตใหซื้อขายในกระดานตางประเทศ 



แบบสํารวจความคิดเห็น 
เร่ืองการปรับปรุงเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศ (foreign issuer) 

เขามาระดมทนุและจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
 

ขอมูลทั่วไป 
ช่ือผูตอบ_________________________________ตําแหนง_______________________________ 
ช่ือบริษัท_______________________________________________________________________ 
เบอรโทรศัพท_____________________________เบอรโทรสาร___________________________ 
E-mail address__________________________________________________________________ 
สถานะของผูใหขอคิดเหน็ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 บริษัทจดทะเบียนใน SET  
 บริษัทไทยที่อยูระหวางเตรยีมเสนอขายหุนตอประชาชนเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 foreign issuer ที่อยูระหวางเตรียมนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 ที่ปรึกษากฎหมาย   ที่ปรึกษาทางการเงิน  
 ผูลงทุน    อ่ืนๆ (ระบุ) ______________________ 

 
ขอคิดเห็น 
1. ลักษณะการเปดให foreign issuer เขามาระดมทุน 

1.1 ทานเห็นดวยหรือไมวา ในระยะแรกของการเปดให foreign issuer เขามาจดทะเบียนซื้อขายหุน 
ใน ตลท.  ควรเปดรับเฉพาะกรณี foreign issuer ที่ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศอืน่อยูกอนแลว 
และเขามาจดทะเบียนใน ตลท. เปนแหงตอมา (secondary listing)   

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1.2 ทานเห็นดวยหรือไมวา ในการเปดให foreign issuer เขามาทํา secondary listing ในไทย ควรเริ่มเปด 
ใหเฉพาะ foreign issuer ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE และหนวยงาน
กํากับดแูลตลาดทุนในประเทศดังกลาวมกีารทํา MMOU signatory A กับ IOSCO หรือมีการทํา bilateral 
agreement กับไทยในลักษณะเดยีวกับ MMOU signatory A ขางตน 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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2. รูปแบบการเขามาเสนอขายหลักทรัพย 

ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะเปดให foreign issuer สามารถเขามาเสนอขายหลักทรัพยและ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยไดใน 2 รูปแบบ ดังนี้  

2.1 การเสนอขายหุนที่ออกใหมโดย foreign issuer  
 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2.2 การเสนอขายหุนเดิมโดยผูถือหุนเดิม  
 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. แนวทางการออกเกณฑรองรับ foreign issuer 
3.1. หลักการกําหนดเกณฑ 

ทานเห็นดวยหรือไมที่จะไมกําหนดให foreign issuer ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการอนุญาตใหออก
และเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนที่ใชบังคับกับบริษัทไทย (เชน มาตรการคุมครองผูลงทุน  การกํากับ
ดูแลกิจการที่ด ี การจัดทํางบการเงินที่นาเชือ่ถือ เปนตน) เนื่องจากมแีนวพิจาณาวา ทางการตางประเทศ  
และhome exchange ไดกล่ันกรองคุณสมบัติดังกลาวในระดับหนึ่งแลว  อยางไรก็ดี สํานักงานและ ตลท.  
อาจพิจารณาไมอนุญาตได หากปรากฏเหตุสงสัยวา foreign issuer มีคุณสมบัติไมเหมาะสมตอการเปน 
บริษัทจดทะเบียน  
    เห็นดวย 

 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3.2  การเปดเผยขอมูล 
 (1) แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (“filing”) 

 ทานเห็นดวยหรือไมที่จะกําหนดให foreign issuer สามารถยื่น filing ที่มีขอมูลผูออก 
ในปที่ผานมาและขอมูลลาสุดที่เปดเผยตอผูลงทุนใน home exchange  เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดเตรียม
เอกสารของ foreign issuer  โดย foreign issuer ตองมีหนงัสือรับรองวา การเปดเผยขอมูลดังกลาว 
มีความครบถวนและไมดอยกวาการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนในประเทศที่เปน home exchange  
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 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (2) ภาษา 

ทานเห็นดวยหรือไมที่จะกําหนดใหภาษาที่ใชในการเปดเผยขอมูล filing (รวมถึงรายงานตางๆ 
ภายหลังการขาย เชน งบการเงิน รายงานประจําป และการเผยแพรขาวของบริษัทภายหลังการจดทะเบียน 
ใน ตลท.) ใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เพื่อไมใหเปนอุปสรรคกับ foreign issuer ในการจัดทําขอมูล  
โดยใหระบุถึงคําเตือนเกีย่วกบัภาษาที่จะใชในการเปดเผยขอมูลภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย
ดังกลาว 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 (3) งบการเงิน  

ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะกําหนดให foreign issuer สามารถจัดทํางบการเงนิ 
ตามมาตรฐานการบัญชีของ home exchange ได แตในกรณีที่เปนการเสนอขายในหลายประเทศในกลุม
อาเซียนพรอมกัน ตองจัดทําตามมาตรฐานอาเซียนโดยเปนงบการเงินตาม International Financial Reporting 
Standard : IFRS และมีมาตรฐานการสอบบัญชีตาม International Standards on Auditing : ISA 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(4) ผูเชี่ยวชาญอิสระ 
 ก. ท่ีปรึกษาทางการเงิน (FA) : ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะไมกําหนดให foreign 

issuer ตองจัดใหมี FA ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน รวมจัดทําขอมูล filing (เวนแตกรณีทีจ่ดัทํา 
filing ตาม ASEAN Standards ยังคงตองมี FA) 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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 ข. ผูสอบบัญชี : ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะอนุญาตให foreign issuer สามารถใช
ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีตามที่ตลาดหลักทรพัยใน home exchange กําหนดได 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 ค. ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน :  ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะกําหนดให foreign issuer 
สามารถใชผูประเมินมูลคาทรัพยสินตามทีต่ลาดหลักทรพัยใน home exchange กําหนดได  

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 ง. underwriter : ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะกําหนดเปนเกณฑบงัคับให foreign 
issuer ตองจัดใหมีผูจัดจําหนายหลักทรัพย (underwriter) ชวยใหขอมลูหรือคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสม 
ในการดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยตอผูลงทุน 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(5) การติดตอกับหนวยงานทางการและผูลงทุน 
ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะกําหนดให foreign issuer ตองจัดใหมีบุคคลทําหนาที่

ประสานงานและสามารถติดตอกับหนวยงานทางการ ตลท. และผูลงทุนได  โดยตองจัดใหมีสถานที่ 
ที่สามารถติดตอไดในไทย หรืออาจแตงตั้งนิติบุคคลใดทีต่ั้งอยูในไทยทาํหนาที่เปน contact person แทนก็ได   

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(6) หนาท่ีภายหลงัการเสนอขายหลักทรัพย 
ทานเห็นดวยหรือไมที่สํานกังานจะผอนปรนให foreign issuer ตองมีหนาที่ภายหลังการ 

เสนอขายหลักทรัพยตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการและ home exchange โดยไมกําหนดใหตองปฏิบัติ 
ตามเกณฑไทยอีก  เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑในสวนที่ซํ้าซอนกันของทั้งสองแหง   
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ก. การ update ขอมูลตอผูลงทุน เชน งบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตรมาส   
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ/หรือ รายงานประจาํป    

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ข. การปฏิบัติตามกฎเกณฑเกี่ยวกับการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

ค. การปฏิบัติตามหมวด 3/1 ของกฎหมายหลักทรัพยวาดวยการบริหารจดัการบริษัท  
เชน การทํารายการเกีย่วโยงกับบุคคลที่มีความเกีย่วของ  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 
และผูบริหาร  การใหผูถือหุนมีสวนรวมตดัสินใจในธุรกรรมที่สําคัญ  การรายงานการมีสวนไดเสยีของผูบริหาร  
การประชุมผูถือหุน  เปนตน 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบเุหตุผล)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________   

ง. การเสนอขายหลักทรัพยลักษณะอื่น เชน การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการ 
และพนกังาน (ESOP)  และการเสนอขายหลักทรัพยแกบุคคลในวงจํากัดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด  
(PP ราคาต่ํา) เปนตน  

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 
4. หลักเกณฑการรับหลักทรัพยจดทะเบียนและการเปดเผยขอมูลของ ตลท. 

4.1 เกณฑการรับหลักทรัพย 
(1) คุณสมบัตดิานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ทานเห็นดวยหรือไมที่ foreign issuer จะตองมีคุณสมบัติเร่ืองฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

เชนเดยีวกับบริษัทไทย ทั้งในสวนคุณสมบัติเร่ืองทุนชําระแลว สวนของผูถือหุน กําไรสุทธิ  ผลการดําเนินงาน 
และ Silent period โดยในระยะแรกจะรับ foreign issuer ที่จะเขาจดทะเบียนใน SET เทานั้น (ยังไมรับ foreign 
issuer ที่จะจดทะเบียนใน mai ) 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(2) คุณสมบัตดิานสภาพคลอง 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะไมกําหนดสัดสวนขั้นต่ําการเสนอขายหุนตอประชาชน (PO)  

แตยังคงเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย (free float) แต foreign issuer สามารถยกเวนไมตองปฏบิัติตาม
เกณฑ free float หากแสดงให ตลท. เห็นวาบริษัทจะมีสภาพคลองในตลาดหลักทรัพยอยางเพยีงพอ เชน  
มีการแบงหุนสวนหนึ่งมาซื้อขายใน ตลท. หรือมีการเสนอขายหุนตอประชาชนในประเทศไทย โดยมูลคา 
ตามราคาตลาด (market capitalization) ไมนอยกวา 300 ลานบาท หรือ ไมนอยกวา 5% ของทุนชําระแลว  
และ foreign issuer จะตองมกีารเสนอขายหุนผานผูจัดจาํหนายหลักทรัพยดวย 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(3) คุณสมบัติเชงิคุณภาพ  
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะไมกําหนดคุณสมบัติเชิงคุณภาพสําหรับ foreign issuer ที่จะมา 

secondary listing (ไดแก คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหาร ระบบควบคุมภายใน การไมมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี) โดยใหเกณฑดังกลาวเปนไปตาม home exchange เนื่องจาก 
foreign issuer ดังกลาวไดทํา primary listing ในตลาดหลกัทรัพยตางประเทศซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรอง
คุณสมบัติอยางเหมาะสมในระดับหนึ่งแลว อยางไรก็ตาม ตลท. จะไมรับบริษัทที่อยูระหวางถกู home 
exchange ส่ังใหแกไขคุณสมบัติ 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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(4) การรวมทุนกับนิติบุคคลไทย 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะยกเลิกเกณฑที่กําหนดให foreign issuer จะตองมกีารรวมลงทุน

กับนิติบุคคลไทย โดยใหนติบิุคคลไทยมีอํานาจในการจดัการและการควบคุมกิจการ เนื่องจากขอกาํหนด
ดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอบริษัทตางประเทศที่ตองดําเนินการหาผูรวมทุนคนไทย  

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(5) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะไมกําหนดใหบริษัทตองมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เนื่องจากเจตนารมณของการจัดตั้งกองทนุสํารองเลี้ยงชีพจะใชบังคับบริษัทไทยเทานั้น  
 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(6) บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานสาธารณูปโภค 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะมีการกําหนดเกณฑทางเลือกให foreign issuer ที่ดําเนินธุรกิจดาน

สาธารณูปโภค สามารถใชเกณฑเชนเดยีวกับบริษัทไทย (อยางไรก็ตาม บริษัทสามารถเลือกใชเกณฑทั่วไปได) 
 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4.2 เกณฑการเปดเผยขอมูล  
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะไมกําหนดเกณฑเร่ืองการเปดเผยขอมลู โดยจะให foreign issuer 

ปฏิบัติตามเกณฑของ home exchange และเปดเผยขั้นต่ําเปนภาษาอังกฤษ โดย foreign issuer ตองเปดเผย
ขอมูลไมชากวาการเปดเผยตอ home exchange   

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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4.3 เกณฑการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะไมกําหนดให foreign issuer ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดํารงสถานะ

ในเรื่อง คุณสมบัติผูบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ งบการเงินและผูสอบบัญชี การไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และ free float  โดยจะใหปฏิบัติตามเกณฑของ home exchange แตยังคงตองดํารง
สถานะเรื่องการมีสํานักงานผูแทนในประเทศไทย และตองมีนายทะเบียนหลักทรัพยในประเทศไทยที่ ตลท. 
เห็นชอบ 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4.4 เกณฑการซื้อขายหลักทรัพย 
ทานเห็นดวยหรือไมที่ ตลท. จะกําหนดการซื้อขายหลักทรัพยของ foreign issuer ใหมีหลักเกณฑ

และวิธีการเชนเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพยไทย แตจะไมอนุญาตใหมีการซื้อขายในกระดานตางประเทศ 
เนื่องจากผูลงทุนตางดาวที่ไมใชสัญชาติของประเทศที่บริษัทนั้นจดทะเบียนจดัตั้งสามารถซื้อขายได 
ในกระดานหลักอยูแลว 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. ความเสี่ยงในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการกบัผูกระทําผิด 

ทานเห็นดวยหรือไมที่จะกําหนดใหมีการขึ้นเครื่องหมายพิเศษสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย 
เพื่อใหผูลงทุนระมัดระวังหรือตระหนกัถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุนของ foreign issuer ซ่ึงจะมี 
ขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการกับผูกระทําผิด 

 เห็นดวย 
 ไมเหน็ดวย (โปรดระบุเหตุผล)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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6. ขอสังเกตเพิ่มเติม  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

กรุณาสงแบบสํารวจความคดิเห็นกลับไปที่ 
ฝายสงเสริมบรรษัทภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
ช้ัน 10, 13-16  อาคารจีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอรส บี  เลขที่ 93/1  
ถนนวิทย ุ แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  

หรือ โทรสาร  0-2263-6099  
หรือ e-mail: corgov@sec.or.th 

วันสุดทายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 สิงหาคม 2552 
 

*** กลต. และ ตลท. ขอขอบคุณทานที่ไดใหความรวมมอืในการแสดงความคิดเหน็ในครั้งนี้*** 
 


