
การแกไขเกณฑการอนุญาตเสนอขาย

หุนท่ีออกใหม กรณี holding company

การรับฟงความคิดเห็น

วันที่ 23 มีนาคม 2555
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วันที่ 23 มีนาคม 2555
ณ ตลาดหลักทรัพยฯ

บรรยายโดย
คุณสิริวิภา  สุพรรณธเนศ

ผูอํานวยการฝายจดทะเบียนฯ-ตราสารทุน

         ปรับปรุงเกณฑใหยืดหยุนและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
         เพื่อรองรับกรณี holding company  ที่มี
         บริษัทยอยทั้งในประเทศและตางประเทศ
         สามารถระดมทุนผานตลาดทุนไทย

วัตถุประสงค
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         สามารถระดมทุนผานตลาดทุนไทย



1. ถือหุนใน บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก > 75% ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงของ บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก เวนแต
มีเหตุจําเปน 

2.   มีเงนิลงทุนใน บ.ยอย และ บ.รวม รวมกัน > 75% 

      ของเงนิลงทนุในหลักทรัพยทั้งหมดของ holding co.

เกณฑปจจุบัน
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      ของเงนิลงทนุในหลักทรัพยทั้งหมดของ holding co.

3.   แสดงไดวา holding co. ตองมีอํานาจในการจัดการและ
ควบคุมกิจการของ บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก

4. บ. ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก ตองมีคณุสมบัติครบถวน
      ตามเกณฑอนุญาตเหมือน holding co.

เกณฑปจจบุัน 

holding co.

บ.ยอย A
ธุรกิจหลัก

บ.ยอย B บ.ยอย C บ.รวม D บ.อ่ืน Gบ.อ่ืน F

เงินลงทุนใน บ.ยอย + บ.รวม ท่ีมีธุรกิจ > 75% 

บ. รวม E

> 75%
ถือหุน

> 20%
ถือหุน

< 20%
ถือหุน
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เงินลงทุนใน บ.ยอย + บ.รวม ท่ีมีธุรกิจ > 75% 
ของ port เงินลงทุนของ holding co. 

� ประเด็นขอสงัเกต 
 - เงินลงทุนสวนใหญ ไมไดอยูในธุรกิจหลัก
 - บ. ยอย มขีนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับของขนาดของ holding co.
- ขนาดบริษทั : ดูจากเงินลงทุน เปนตัววัดท่ีไมเหมาะสม 
   เพราะเงินลงทุนบันทึกในราคาทุน ถามีการลงทุนมานานมากแลว 
   ไมสะทอนมูลคาปจจุบันและขนาดบริษัท 



1. การถือหุนใน บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก
ปรับลดสัดสวนการถือหุนใน บ. ยอย
> 75% ���� > 50% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง
(absolute control  ���� majority control)

เกณฑท่ีปรับปรุง (1)
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ขอผอนปรน : กลุม บ. ยอย  
- ถือหุน < 50% ได ถามีเหตุจําเปนจากขอจํากัดการ
  ถือหุนตามกฎหมาย หรือ การรวมทุนหรือไดรับ
  สมัปทานจากภาครัฐ  

     - สัดสวนการถือหุนตองไมตํ่ากวา 40% ของ
  หุนท่ีมีสทิธิออกเสยีงท้ังหมด

2. อํานาจจัดการและควบคุม บ.ยอย 
� คงหลกัการเดิม โดยปรับถอยคําใหชัดเจนมากขึ้น

� holding co. ตองดําเนินการใหมีกลไกท่ีสามารถพิสูจนไดวา 
สามารถเขาไป control และควบคุมดูแลรับผิดชอบ บ.ยอย 

เกณฑท่ีปรับปรุง (2)
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สามารถเขาไป control และควบคุมดูแลรับผิดชอบ บ.ยอย 

� ออก Guideline ตัวอยางการดําเนนิการใหมีกลไกดงักลาว

� ไมใชบังคับกับกรณีที่บริษัทที่ถือหุน < 50% ที่มีเหตุจําเปน
 จากการมีขอจํากัดการถือหุน



� การสงตัวแทนของ holding co. เพื่อเปนกรรมการ/ผูบริหาร ของ 
    บ.ยอย ตองไดรับอนุมัติจาก board ของ holding co. และ
    แสดงไดวาจํานวนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของ holding co. 
    สามารถมอํีานาจจัดการและควบคุม บ.ยอย ได

� กําหนดขอบเขตการมอบหมายอํานาจหนาท่ีการบริหารของ
    กรรมการ/ผูบริหาร ของ บ.ยอย ท่ีชัดเจน และเรื่องใดบาง

ตัวอยาง Guideline 
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    กรรมการ/ผูบริหาร ของ บ.ยอย ท่ีชัดเจน และเรื่องใดบาง
    ท่ีตองมาขออนุมัติจาก holding co. กอน  

� การอนุมัติให บ.ยอย ดําเนินการใดๆ มีขอกําหนดวา ตองไดรบั 
    อนุมัติจาก holding co. ในระดับใด (เชน board หรือ ผูถือหุน)   

� holding co. มีการติดตามดูแลให บ.ยอย มีมาตรการดูแลคุมครอง
 และรักษาสทิธิผูถือหุนของ holding co. รวมท้ังเปดเผยขอมูลและ 
 รายงานการบริหารงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การกําหนดธุรกิจหลัก
- holding co. กําหนดธุรกิจหลัก (> 1 ธุรกิจ)
  โดยใหรวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนธุรกิจหลัก

- กลุมบริษัทท่ีเปนธุรกิจหลัก ประกอบดวยบริษัทท่ี holding co. 
   ถือหุน > 25% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

เกณฑท่ีปรับปรุง (3)
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   ถือหุน > 25% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

 



4. สัดสวนการลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจอ่ืน

   (ก)  ขนาดสินทรัพยของกลุมบริษัทที่เปนธุรกิจหลัก
                > 75% ของสินทรัพยรวมของ holding co.

       (ข)  ขนาดสินทรพัยของกลุม บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก

เกณฑท่ีปรับปรุง (4)
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       (ข)  ขนาดสินทรพัยของกลุม บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก
             > 25% ของสินทรัพยรวมของ holding co.

       (ค)  สดัสวนเงนิลงทุนในกลุมบริษัทอื่นท่ีไมใชธุรกิจหลัก
< 25% ของสินทรัพยรวมของ holding co.

โครงสราง Holding company

บ. Dบ.ยอย A บ.ยอย B

holding co.

บ.ยอย C บ. F

ค. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน< 25%

บ. E

  ข. ขนาดของ บ.ยอย > 25%  ของ 

บ.G

> 50% > 50% > 50% > 25% > 25%ถือหุน <25% <25%
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� การวัดขนาดบรษัิท 
     ขอเสนอ : ใชสินทรัพย เปนตัวชี้วดัหลัก แตเปดใหบริษัทสามารถใชตัววัดอ่ืน
                   ที่เห็นวาเหมาะสมกวาได เชน รายได หรือ กําไร

ค. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน< 25%
    ของ Total Asset ของ

holding co.

  ข. ขนาดของ บ.ยอย > 25%  ของ 
Total Asset ของ holding co. 

ก. ขนาดของ บ.ยอย+ บ. (ถือหุน>25%)  > 75% ของ 
Total Asset ของ holding co.

กลุมธุรกิจหลัก กลุมธุรกิจอื่น



 4. (ค) การรักษาสัดสวนเงนิลงทนุใน บ. อื่น  
      เพื่อปองกันมิให holding co. เปลี่ยนสภาพเปน investment co.

       ขอยกเวน  มีเหตุจากสภาพธุรกิจ โดยไมใชการลงทุนเพิ่มใน บ. อื่น 
 เชน การลดลงของมูลคาเงินลงทุนในธุรกิจหลัก เพราะ
 ผลประกอบการไมดี หรือ การเพิ่มข้ึนของมูลคาตลาดของเงนิลงทุน 
 ในบริษัทอื่น   

เกณฑท่ีปรับปรุง (4 ตอ)
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 ในบริษัทอื่น   
 
  

4. สัดสวนการลงทุนในธุรกิจหลักและธุรกิจอ่ืน

   (ก)  ขนาดสินทรัพยของกลุมบริษัทที่เปนธุรกิจหลัก
                   > 75% ของสินทรัพยรวมของ holding co.

สูตร
          = สินทรัพยรวมของ holding co.–เงินลงทุนใน บ.อ่ืน ท่ีไมใชธุรกิจหลัก

เกณฑท่ีปรับปรุง (4)
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          = สินทรัพยรวมของ holding co.–เงินลงทุนใน บ.อ่ืน ท่ีไมใชธุรกิจหลัก
สินทรัพยรวม ของ holding co.

          หมายเหตุ : จากสูตรใชงบการเงินรวมของ holding co.  



4. สัดสวนการลงทนุในธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น (ตอ) 
       (ข) ขนาดสินทรพัยของกลุม บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก
             > 25% ของสินทรัพยรวมของ holding co.
        สูตร 

=  สินทรัพยรวมของ holding co.–เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมใช บ.ยอย
สินทรัพยรวมของ holding co.

เกณฑท่ีปรับปรุง (4 ตอ)
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สินทรัพยรวมของ holding co.

        (ค) สดัสวนเงนิลงทุนในกลุมบริษัทอื่นท่ีไมใชธุรกิจหลัก
< 25% ของสินทรัพยรวมของ holding co.

        สูตร 
=  เงินลงทุนในบริษัทท่ีไมใชธุรกิจหลัก

สินทรัพยรวมของ holding co.

         หมายเหตุ : จากสูตรใชงบการเงินรวมของ holding co.  

ตัวอยาง งบการเงินอยางยอ 
ของ holding company

สินทรัพย (หนวย : ลานบาท) งบรวม       งบเฉพาะกิจการ
เงินสด     800           230
เงินลงทุนใน บ.อ่ืน (trading port- fair value)        300              300
รวมสินทรัพยหมุนเวียน             3,500            1,000
เงินลงทุนใน บ.ยอย (ธุรกิจหลัก)                                          --                1,700
เงินลงทุนใน บ.รวม   (ถือหุน > 25% ธุรกิจหลัก)                  3,000            3,000
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน                                             5,000            4,700
รวมสินทรัพย                                                           8,500         5,700

การคํานวณ

1

2

3

14

การคํานวณ

(ก)  ขนาดของกลุม บ. ท่ีเปนธุรกิจหลัก > 75% ของ TA ของ holding co. 

= (     - ) /               =   (8500-300)/8500 *100 = 96.5%  

(ข) ขนาดของกลุม บ.ยอย ท่ีเปนธุรกิจหลัก > 25%  ของ TA ของ holding co.

= (      - - ) /        =    (8500-300-3000)/8500 *100 = 61.2%

(ค) ขนาดเงินลงทุนในบริษัทอื่น < 25% ของ TA ของ holding co.
=       /               =    (300/8500 ) *100 = 3.5 %

1 2 1

1 2 13

2 1



4. คุณสมบัติ บ.ยอย ที่เปนธุรกิจหลัก
เกณฑ บ.ยอย-ไทย บ.ยอย - ตปท.

1. การรักษาสิทธิผูถือหุน 
     - การถือหุนไขว
     - conflict of interest

2. คุณสมบัติกรรมการ/ผูบริหาร
- ไมมีช่ืออยูใน black list

    
    - ไมกําหนดใหมี ID/AC

คุณสมบัติครบถวน
เชนเดียวกับ holding co.

คุณสมบัติครบถวน
เชนเดียวกับ holding co.

เกณฑท่ีปรับปรุง (4)
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- ไมมีช่ืออยูใน black list
 - ID/AC - ไมกําหนดใหมี ID/AC

    - ไมกําหนดใหมี ID/AC
    - กรรมการอยางนอย 1 คน เปน 

Thai Resident

3. การเปดเผยขอมูล
     - ผูสอบบัญชี
     - มาตรฐานบัญชี- IFRS
     - ระบบการเปดเผยขอมูล

- เกณฑเดียวกับ บ.ยอย ท่ัวไป     - งบการเงิน ไมตองจัดทําตาม  
  มาตรฐานบัญชีไทย และไมตอง   
  ตรวจสอบ/สอบทาน โดย

     ผูสอบบัญชีใน list สํานักงาน

4. อ่ืน ๆ
     - ธุรกิจไมขัดกฎหมาย
     - ไมมีประวัติฝาฝนเกณฑ

เกณฑงบการเงิน  

issuer ตองเปดเผยงบการเงินรวมงวดปบัญชีลาสุด และ
ไตรมาสลาสดุ ท่ีไดรับการตรวจสอบ/สอบทาน จากผูสอบบัญชี
ท่ีอยูใน list ของสํานักงาน และตองแสดงฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป ในแบบ filing

ประเด็นขอสังเกต 
งบการเงินของ holding co.
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ประเด็น กรณี holding co. เพ่ิงจัดตั้ง ไมมีงบปลาสดุ/Q ลาสุด

Holding A  
(listed ไทย)

��ก. B

���ก	�
��ก

��ก. C

���ก	�
��ก

> 50% > 50%



ประเด็น กรณี holding co. เพ่ิงจัดตั้ง ไมมีงบปลาสดุ/Q ลาสุด

ประเด็นขอสังเกต 
งบการเงินของ holding co.

ป 2552 ป 2553 ป 2554 Q ลาสุด 
ป 2555

1. งบการเงินรวมของ holding co. - - - √√√√

2. งบการเงินเฉพาะของ บจก. B √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

3. งบการเงินเฉพาะของ บจก. C √√√√ √√√√ √√√√ √√√√
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แนวทางแกไข  
holding co. ตองจัดทํางบการเงินเสมือนจัดต้ังบริษัทมา 1 ปกอนหนา 
โดยมีโครงสรางการถือหุนใน บ. ยอย และ บ.อ่ืน เชนเดียวกับปจจุบัน 
และตองผานการตรวจสอบ(re-audit) จากผูสอบบัญชีท่ีอยูใน list 
ของสํานักงาน 
 

3. งบการเงินเฉพาะของ บจก. C √√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Q & AQ & A


