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การอนุญาตใหบริษัทตางประเทศเขามาระดมทุนและจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหผูที่เกีย่วของ
ไดรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอแนวทางการปรับปรุงเกณฑการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยและกฎเกณฑที่เกีย่วของเพื่อเปดใหนิติบุคคลตางประเทศเขามาออกและเสนอขายหลักทรัพย
แกผูลงทุนในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพือ่เพิ่มความหลากหลาย
ใหกับสินคาในตลาดทุนไทย โดยไดเผยแพรเอกสารดังกลาวทาง website ในระหวางวันที่ 6 - 20 สิงหาคม 
2552  
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สรุปผลการรับฟงความคิดเหน็เรื่อง 
การปรับปรงุเกณฑการอนุญาตใหบริษัทตางประเทศ 
เขามาระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 
 
ประเด็นท่ีรับฟงความคิดเหน็ 
 
ก.   หลักเกณฑการออกและเสนอขายหลักทรัพย 

1. ลักษณะการเปดใหบริษัทตางประเทศเขามาเสนอขายหลักทรัพย :   
 บริษัทตางประเทศ (“foreign issuer”) ที่จะเขามาเสนอขายหลักทรัพยและจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) ตองมีหุนเปนหลักทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศ (“home exchange”) อยูกอนแลว โดย foreign issuer จะตองมีการกระจายหุนตอประชาชน 
(PO) กอนที่จะเขาจดทะเบยีนใน ตลท. ซ่ึงสามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ คือ (1) foreign issuer  
ออกหุนใหม และ (2) ผูถือหุนของ foreign issuer เสนอขายหุนเดิม   
 ทั้งนี้ home exchange ตองเปนสมาชิกของ World Federation of Exchanges – WFE และ
หนวยงานกํากบัดูแลตลาดทนุของ home exchange (home regulator) ตองเปนภาคีใน IOSCO 
Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Co-operation and the 
Exchange of Information (MMOU) ประเภท signatory A หรือมีการทํา bilateral MOU กับไทยซึง่มี
ระดับการใหความชวยเหลือระหวางกันในลักษณะเดยีวกบั MMOU signatory A 

ผลการรับฟงความคิดเห็น 
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑขางตน  อยางไรก็ดี  

มีผูใหขอสังเกตในบางประเด็น ดังนี ้
- foreign issuer ที่จะเสนอขายหลักทรัพยและจดทะเบยีนใน ตลท. ควรเปนบริษัทขนาดใหญ

และจดทะเบยีนใน  home exchange มาแลวชวงระยะเวลาหนึ่ง เชน ไมนอยกวา 3-5 ป 
- บริษัทตางประเทศซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทไทยทีไ่มไดจดทะเบยีนใน 

ตลาดหลักทรพัยตางประเทศซึ่งเปนกลุมเปาหมายเดิม จะไมสามารถเขามาระดมทุนและจดทะเบยีนใน 
ตลท. ตามแนวทางนี้ได 

ความเห็น ก.ล.ต. 
ก.ล.ต. และ ตลท. พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอสังเกตขางตน กลาวคือ foreign issuer ควรมี

คุณสมบัติเหมาะสมแกการลงทุนในระดับหนึ่ง และมีประวัตกิารเปนบริษัทจดทะเบียนในตางประเทศ 
มาระยะหนึ่งแลว จึงเหน็ควรกําหนดเกณฑในระยะแรกให foreign issuer ตองเปนบรษิัทขนาดใหญและ
จดทะเบียนใน  home exchange มาไมนอยกวา 3 ป และมีมูลคาตามราคาตลาด (market capitalization) 
ไมต่ํากวา 10,000 ลานบาท หรือติดอันดับอยูในกลุมหนึ่งในสี่ (top quartile) ของ home exchange  ทั้งนี้ 
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สําหรับกรณีบริษัทในเครือของบริษัทไทยที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศซึ่งเปน
กลุมเปาหมายเดิม ก.ล.ต. จะพิจารณาความเปนไปไดในโอกาสตอไป 

 
2. การออกเกณฑรองรับ foreign issuer  

2.1 หลักการกําหนดเกณฑ : เนื่องจาก foreign issuer ไดผานการกลั่นกรองคุณสมบัติ 
ในระดบัหนึ่งมาแลว  ดังนั้น เพื่อลดอุปสรรคในการทําตามกฎเกณฑทีซํ้่าซอนกันของทั้ง 2 ประเทศ   
จึงใหปฏิบัติตามกฎเกณฑในประเทศที่เปน home exchange เปนหลัก   

   ผลการรับฟงความคิดเห็น 
      ผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญเหน็ดวยกับแนวทางที่เสนอขางตน  อยางไรก็ดี  

มีผูใหขอสังเกตบางรายเหน็วา ควรใชหลักเกณฑของประเทศไทยเปนหลักเกณฑขัน้ต่ําที่ตองปฏิบัติ 
เนื่องจากหลักเกณฑใน home exchange แตละแหงแตกตางกัน อาจไมเหมาะสมที่จะใชเกณฑของ home 
exchange และ/หรือ home regulator เปนหลัก 

      ความเห็น ก.ล.ต 
    ก.ล.ต. เห็นวา หากกําหนดตามเกณฑไทยเปนหลัก อาจเปนภาระของ foreign issuer  

ในการทําตามเกณฑที่ซํ้าซอนของทั้ง 2 ประเทศ  ทั้งนี้ การผอนปรนใหใชตามเกณฑใน home exchange 
อยูภายใตหลักการวา home exchange นั้นมีมาตรฐานการกํากับดแูลในระดับสากลอยูแลว และผูลงทุน 
จะไดรับความคุมครองและไดรับขอมูลไมแตกตางกับการไปลงทุนใน home exchange โดยตรง  ดังนั้น  
จึงยังคงเหน็ควรกําหนดเกณฑตามแนวทางที่เสนอเดิม 

 
2.2 การเปดเผยขอมูล : 

(1) แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้วน (“filing”) : 
กําหนดให foreign issuer สามารถยื่น filing ที่มีขอมูลผูออกในปที่ผานมาและขอมูลลาสุดที่เปดเผยตอ 
ผูลงทุนในประเทศของ home exchange เพือ่ลดความซ้ําซอนในการจัดเตรียมเอกสารของ foreign issuer  
(รายการขอมูลขั้นต่ํายังคงเปนไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ มาตรา 69-70)  ทั้งนี้ โดยตองมีการรับรองวา
การเปดเผยขอมูลดังกลาวมีความครบถวนและไมดอยกวาการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนในประเทศทีเ่ปน 
home exchange  

ผลการรับฟงความคิดเห็น 
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑขางตน 

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา foreign issuer ควรเปดเผยปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญตอการตัดสินใจของผูลงทุน
ไทยหรือกฎหมายใน home exchange ที่เกีย่วของเพื่อใหผูลงทุนในประเทศเขาใจและทราบถึงสภาวะ 
การลงทุน เชน ภาระภาษี กฎหมายเกี่ยวกบัการกําหนดสัดสวนการถอืครองหุนของคนตางดาว หลักเกณฑ
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การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถือหุน และมาตรการคุมครองผูถือหุนรายยอยภายใต
กฎหมายของ home exchange เปนตน 

ความเห็น ก.ล.ต. 
ก.ล.ต. เห็นดวยตามขอสังเกตขางตน ทั้งนี้ ไดประสานงานกับ ตลท. ในการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑในตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของผาน website ของ ตลท. โดยจะแสดง website 
link ของ home regulator และ home exchange ที่ผูลงทุนจะสามารถเขาถึงหรือเรียกดขูอมูลหลักเกณฑ
ตางประเทศได  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ไดกําหนดให foreign issuer ตองระบุคําเตือนและเปดเผยปจจัย 
ความเสี่ยงใน filing เพื่อใหผูลงทุนทราบวา มีความเสี่ยงเสมือนกับการที่ผูลงทุนไปลงทุนโดยตรงใน 
home exchange ซ่ึงผูลงทุนตองติดตามขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑกํากับดแูล foreign issuer ในตางประเทศ
ที่อาจกระทบตอสิทธิของผูลงทุน  

 
(2) ภาษา : ภาษาที่ใชในการเปดเผยขอมูล (filing รวมถึงรายงานตางๆ ภายหลังการขาย 

เชน งบการเงนิ รายงานประจําป และการเผยแพรขาวของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนใน ตลท.) ใหใช
ภาษาอังกฤษเปนหลัก เพื่อไมใหเปนอุปสรรคกับ foreign issuer ในการจัดทําขอมูล โดยใหระบุถึงคําเตือน
ผูลงทุนเกี่ยวกบัภาษาที่จะใชในการเปดเผยขอมูลภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว 

ผลการรับฟงความคิดเห็น 

ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑขางตน  

อยางไรก็ดี มีผูใหขอสังเกตในบางประเดน็วาภาษาที่ใชเปดเผยขอมูลควรมีภาษาไทยดวย เพื่อใหผูลงทุน

เขาใจขอมูลไดงายขึ้น 

ความเห็นก.ล.ต. 

      ก.ล.ต.พิจารณาแลวเห็นวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ผูลงทุนในแตละประเทศ

จะเขาถึงได และโดยที่การเปดเผยขอมูลสวนใหญยังอางอิงกับขอมูลที่ foreign issuer เปดเผยอยูแลวกับ 

home regulator หรือ home exchange  อยางไรก็ดี  foreign issuer ยังสามารถเลือกเปดเผยขอมูลเปน

ภาษาไทยกไ็ด และเมื่อไดเลือกเปดเผยขอมูลเปนภาษาใดแลวจะตองใชภาษานัน้ตลอดไป โดยมแีนวทาง

สรุปไดดังนี ้

      - ในกรณีที่ foreign issuer ใชภาษาอังกฤษในการยื่นเปดเผยขอมูลตอ home 

regulator หรือ home exchange ซ่ึงขอมูลดังกลาวไดผานการกลั่นกรองจาก home exchange มากอนแลว 

foreign issuer สามารถจัดขอมูลดังกลาวในแบบ filing เปนภาษาอังกฤษได   
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      - ในกรณีทีย่ืน่เปดเผยขอมลูตอ home regulator หรือ home exchange เปนภาษาอืน่  

foreign issuer  ตองจัดทําขอมูลดังกลาวเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งจะใชเปนภาษาหลักในการ

เปดเผยขอมูลในแบบ filing ได  

(3) งบการเงิน : ให foreign issuer สามารถจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
home exchange กําหนดได  แตในกรณีที่เปนการเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดใน ASEAN Standards 
จะตองใชมาตรฐานการบัญชี International Financial Reporting Standard (IFRS)  

ผลการรับฟงความคิดเห็น 

ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑขางตน 

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวามาตรฐานการบญัชีของ home exchange ในแตละประเทศอาจแตกตางกัน  

จึงเสนอให foreign issuer จัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีไทย หรือมาตรฐาน IFRS ซ่ึงเปน

มาตรฐานที่สากลยอมรับ 

ความเห็น ก.ล.ต. 

    ก.ล.ต. เห็นดวยกับขอเสนอขางตน โดยเสนอปรับปรุงเกณฑใหเหมาะสมขึ้น  

โดยกําหนดใหจัดทํางบการเงินตาม (1) มาตรฐานการบญัชีไทย (2) มาตรฐานการบญัชี IFRS   

(3) มาตรฐานการบัญชีที่ home exchange กําหนดโดยตองแสดงผลกระทบของรายการที่แตกตางจาก 

IFRS หรือ (4) มาตรฐานการบัญชีที่ ก.ล.ต. ยอมรับ ซ่ึงมีระดับการเปดเผยขอมูลเทียบเคียงกับ IFRS 

 (4)  ผูเชี่ยวชาญอิสระ:  

• ผูสอบบัญชีและผูประเมินมูลคาทรัพยสิน: สามารถใชตามที่ home exchange กําหนด 
เนื่องจากทรัพยสินของ foreign issuer อยูในตางประเทศ ผูสอบบัญชีและผูประเมินฯ ที่ home exchange 
ยอมรับ จะสามารถตรวจสอบขอมูลทรัพยสินของ foreign issuer ไดเปนอยางดี  

• ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA): ไมกําหนดให foreign issuer ตองจัดใหมี FA  
รวมจัดทําขอมลูแบบ filing ในกรณีที่เปดเผยขอมูลตามที่ไดยืน่ตอ home exchange และ/หรือ  
home regulator (เวนแตกรณทีี่จัดทํา filing ตาม ASEAN Standards ยังคงตองมี FA ที่ไดรับความเหน็ชอบ
จากสํานักงานชวยกล่ันกรองขอมูล) 

• ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (underwriter): ตองจัดใหม ีunderwriter เพื่อชวยใหขอมูล
หรือคําแนะนําในการดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยตอผูลงทุน โดยตองเปนนิติบุคคลไทยที่ไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกลาวจากสํานกังาน 
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ผลการรับฟงความคิดเห็น 

ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการปรับปรุงเกณฑขางตน  

อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวาควรมี  FA ที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานเพื่อชวยประสานและเชื่อมตอกับ

ผูลงทุน 

ความเห็น ก.ล.ต. 
    ก.ล.ต. พิจารณาแลวเหน็วา ขอมูลที่เปดเผยตอผูลงทุนเปนขอมูลที่ยื่นใน home 

exchange ซ่ึงไดผานการกลั่นกรองจากหนวยงานกํากับดแูลมาแลว  จึงไมจําเปนตองมี FA ชวยจดัเตรยีม

ขอมูล  จึงเห็นควรคงเกณฑตามแนวทางที่เสนอเดิม 

 
2.3 การติดตอกับหนวยงานทางการและผูลงทุน : 

กําหนดให foreign issuer ตองจัดใหมีบุคคลที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตอกับ
หนวยงานราชการ สํานักงาน  ตลท. และผูลงทุน โดยบุคคลดังกลาวตองมีสถานที่ที่สามารถติดตอได 
ในไทย หรือ foreign issuer อาจแตงตั้งนิตบิุคคลใดที่ตั้งอยูในไทยทําหนาที่เปน contact person ก็ได   

ผลการรับฟงความคิดเห็น. 
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางที่เสนอขางตน อยางไรก็ดี  

มีผูใหขอสังเกตในบางประเด็นวาการกําหนดให foreign issuer ตองจัดใหมีสถานที่ตดิตอในไทยเพือ่เปน
ตัวแทนทําหนาที่ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล หรือติดตอกับหนวยราชการตาง ๆ แทน foreign Issuer 
นั้น  เนื่องจากเทคโนโลยีปจจุบันสามารถติดตอส่ือสารไดสะดวก จึงเหน็วาการกําหนดใหมีสถานทีต่ิดตอ
ในไทยอาจเปนภาระใหแก foreign issuer  และในเรื่องการสงหมายศาลเพื่อฟองรองคดีตอ foreign issuer 
อาจให foreign issuer พิจารณาแตงตั้งผูรับหมาย (process agent) ภายใตกฎหมายของ home exchange  
ในลักษณะเดยีวกันกับกรณีทีบ่ริษัทไทยไปออกและเสนอขายหลักทรัพยในตางประเทศ 

ความเห็น ก.ล.ต. 
ก.ล.ต. พิจารณาแลวเหน็ควรใหคงตามแนวทางที่เสนอเดมิ เนื่องจาก foreign issuer  

อยูในตางประเทศ ควรตองมีตัวแทนในประเทศไทยเพื่อความคลองตัวในการติดตอประสานงาน 
ในประเทศไทย และสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได 

 
2.4  หลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย : 

ให foreign issuer ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย  
ของหนวยงานกํากับดแูลตลาดทุนและ home exchange ที่ตนจดทะเบียนอยูกอนแลวเปนหลัก เพื่อไมให
เกิดปญหาในการปฏิบัติตามกฎเกณฑในสวนที่ซํ้าซอนกัน (เชน การจดัสงงบการเงนิและรายงานประจําป 
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การทํารายการเกี่ยวโยงกนักบับุคคลที่มีความเกี่ยวของ  การไดมาหรือจาํหนายสินทรพัยสําคัญ การเขาถือ
หลักทรัพยเพือ่ครอบงํากิจการ และการออกเสนอขายหุนเพิ่มทุนหรือหลักทรัพยอ่ืน เปนตน) 

ผลการรับฟงความคิดเห็น 
  ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวย โดยท่ีไมมีขอสังเกตอื่นเพิ่มเติม 
 
ข.   หลักเกณฑการรับหลักทรัพยจดทะเบียนและการเปดเผยขอมูลของ ตลท. 

1. เกณฑการรับหลักทรัพย 
1.1  คุณสมบัตดิานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน : foreign issuer ตองมีคุณสมบัติ

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ในเรื่องทุนชําระแลว สวนของผูถือหุน และกําไรสุทธิ 
เชนเดยีวกับบริษัทไทย โดยในระยะแรกจะรับ foreign issuer ที่จะเขาจดทะเบยีนใน ตลท. เทานั้น  
ยังไมรับ foreign issuer ที่จะจดทะเบียนใน mai  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวย โดยที่ไมมีขอสังเกตอื่นเพิ่มเติม 
ความเห็น ตลท. 
ตลท.เห็นวาการกําหนดคณุสมบัติขางตน จะทําใหบริษัทมีขนาด ฐานะและผลการ

ดําเนินงานที่นาสนใจและมีคุณภาพไมดอยไปกวาบรษิัทไทย 
1.2 คุณสมบัตดิานสภาพคลอง : ตลท. จะไมกําหนดสัดสวนขั้นต่ําในการเสนอขายหุน 

ตอประชาชน (PO) แตยังคงเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย (free float)  อยางไรกด็ี foreign issuer  
อาจไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเกณฑ free float ได หากแสดงให ตลท. มั่นใจวา foreign issuer  
จะมีสภาพคลองใน ตลท. เพียงพอ เชน มกีารทํา  PO ในไทยไมนอยกวารอยละ 5 ของทุนชําระแลว  
หรือมูลคาตามราคาตลาด (market capitalization) ของหุนสวนนั้นไมนอยกวา 300 ลานบาท  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
         ผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรก็ดี มีผูให

ขอสังเกตวาควรจะกําหนดสัดสวนการเสนอขายหุน PO ขั้นต่ําใหเทาเทียมกับบริษัทไทย 
ความเห็น ตลท. 

         ตลท. พิจารณาแลวเห็นวา ไมควรกําหนดถึงสัดสวนการเสนอขายหุนขั้นต่ํา เนื่องจาก
บริษัทอาจไมมีความประสงคที่จะระดมทนุ เนื่องจากไดมีการระดมทนุแลวในตลาดแรก แตอาจมคีวาม
ประสงคอ่ืนที่จะเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ เชน การเพิ่มสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity) 
หรือการประชาสัมพันธใหบริษัทเปนที่รูจกัในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เปนตน 

1.3 คุณสมบัติเชิงคณุภาพ : ตลท. จะไมกําหนดคุณสมบัติเชิงคุณภาพสําหรับ foreign 
issuer ที่จะมาจดทะเบียนใน ตลท. (ไดแก คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหาร ระบบควบคุมภายใน 
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การไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน งบการเงินและผูสอบบัญชี) โดยใหเกณฑดังกลาวเปนไปตาม 
home exchange  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
         ผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรก็ดี มีผูให

ขอสังเกตวาควรจะกําหนดใหบริษัทตางประเทศตองปฏิบัติตามเกณฑของตลท. เปนแนวทางขัน้ต่ํา 
ความเห็น ตลท. 

         ตลท. พิจารณาแลวเห็นวา  home exchange ที่ foreign issuer ไดจดทะเบยีนเปน
แหงแรกนั้น มมีาตรฐานสากลในการกํากับดูแลบริษัท ซ่ึงสามารถใหความคุมครองเทียบเทากับกรณทีี่ 
ผูลงทุนไทยเขาไปลงทุนหลักทรัพยตางประเทศดวยตนเอง  

1.4 การรวมทุนกับนิติบคุคลไทย : ตลท. จะยกเลิกเกณฑที่กําหนดให foreign issuer 
จะตองมีการรวมลงทุนกับนติิบุคคลไทย โดยใหนิติบุคคลไทยมีอํานาจในการจดัการและการควบคมุ
กิจการ เนื่องจากขอกําหนดดังกลาวอาจเปนอุปสรรคตอบริษัทตางประเทศที่ตองดําเนินการหาผูรวมทุน
คนไทย  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
          ผูแสดงความคิดเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรก็ดี มีผูให

ขอสังเกตวาควรจะพิจารณาเงื่อนไขการรวมทุนกับนิติบคุคลไทยเปนรายกรณ ี
ความเห็น ตลท. 

  ตลท. พิจารณาแลวเหน็วาเปนอุปสรรคตอ foreign issuer ที่ตองการเขามา 
จดทะเบียนในประเทศไทยจะตองเสียอํานาจควบคุมในบริษัท เพราะในมุมของบริษัทที่จะเขาจดทะเบียน
นั้น บริษัทยอมคาดหวังผลประโยชนจากการเขาจดทะเบียน ไมวาจะเปนการระดมทุน สภาพคลอง 
ของหลักทรัพย หรือการประชาสัมพันธบริษัท นอกจากนี้ โดยทัว่ไปแลวบริษัทของแตละประเทศ 
ยอมปกปองผลประโยชนของบริษัทประเทศตนเอง โดยการกําหนดสดัสวน foreign limit ไว จึงม ี
ความเปนไปไดนอยที่ foreign issuer ที่จะเขามาจดทะเบยีนใน ตลท. มีคุณสมบัติตามเกณฑไทยโดย 
มีนิติบุคคลไทยมีอํานาจในการจัดการและควบคุมกิจการของ foreign issuer นั้น ในขณะเดียวกนัก็
สามารถดํารง foreign limit ตามกฎหมายของประเทศแมได 

1.5  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ : ตลท.ไมกําหนดให foreign issuer ตองมีการจัดตั้งกองทนุ
สํารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากเจตนารมณของการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะใชบังคบับริษัทไทยเทานั้น  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรกด็ี มีผูให

ขอสังเกตวาควรจะกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับคนไทยที่ทํางานใหกับ foreign 
issuer ดังกลาวดวย 

ความเห็น ตลท. 
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 ตลท. พิจารณาแลวเหน็วา เจตนารมณที่กําหนดเงื่อนไขการจัดตั้งกองทนุสํารอง
เล้ียงชีพใหกับบริษัทไทยที่จดทะเบยีนใน ตลท. นั้น เพื่อใหพนกังานสวนใหญซ่ึงเปนคนไทยไดรับการ
ดูแลในสวนของสวัสดิการ สวนกรณี foreign issuerนั้น อาจมีพนักงานสวนนอยทีเ่ปนคนไทยหรือ 
อาจไมมีเลย การกําหนดเงื่อนไขดังกลาวอาจสงผลตอบริษัทในเรื่องของตนทุนพนกังานหรือความไมเทา
เทียมกนั 

1.6  บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานสาธารณปูโภค : ตลท.จะกําหนดให foreign issuer  
ที่ดําเนินธุรกจิดานสาธารณปูโภคสามารถใชเกณฑเชนเดียวกับบริษัทไทย  

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน โดยที่ไมมีขอสังเกตอื่น

เพิ่มเติม 
ความเห็น ตลท. 

 ตลท. เห็นวาการกําหนดคณุสมบัติขางตน จะเพิ่มชองทางใหบริษัทที่มธุีรกิจ
ดังกลาวเลือกใชเกณฑสาธารณูปโภคเพื่อการเขาจดทะเบยีนได 

 
2. เกณฑการเปดเผยขอมูล : ให foreign issuer เปดเผยขอมลูตามหลักเกณฑของหนวยงาน

กํากับดแูลตลาดทุนและ home exchange ที่ตนจดทะเบียนอยูกอนแลว ผานระบบของ ตลท. ตามชวงเวลา
ที่ ตลท. กําหนด  ทั้งนี้ ไมชากวาที่เปดเผยตอ home exchange โดยตองเปดเผยขั้นต่ําเปนภาษาอังกฤษ 

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรกด็ี มีผูให

ขอสังเกตวาควรมีการเปดเผยขอมูลเปนภาษาไทยและใหปฏิบัติเร่ืองการเปดเผยขอมลูตามเกณฑไทย 
เปนเกณฑขั้นต่ําดวย 

ความเห็น ตลท. 
 ตลท. เห็นวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลกบัผูลงทุน และ foreign issuer ยังสามารถ

เลือกที่จะแปลภาษาไทยเพิ่มเติมได สําหรับการเปดเผยขอมูล หากกําหนดใหปฏิบัติตามเกณฑไทยนัน้ 
อาจทําใหบริษทัมีภาระเพิ่มเติม เพราะนอกจากจะตองปฏิบัติตามเกณฑไทยแลว foreign issuer ยังตอง
ปฏิบัติตามเกณฑของ home exchange ที่จดทะเบยีนเปนแหงแรกดวย และภาระการเปดเผยขอมูลอาจ
เพิ่มขึ้นหากบริษัทดังกลาวจดทะเบยีนมากกวา 2 ตลาดขึน้ไป 

 
3. เกณฑการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน : เกณฑดํารงสถานะ เชน คุณสมบัติผูบริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ งบการเงินและผูสอบบัญชี และ free float เปนตน ให foreign issuer 
ปฏิบัติตามเกณฑของ home exchange เปนหลัก แตยังตองดํารงสถานะเรื่องการมีสํานักงานผูแทน 
ในประเทศไทย และตองมนีายทะเบยีนหลักทรัพยในประเทศไทยที่ ตลท. เห็นชอบ 
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ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน อยางไรกด็ี มีผูให

ขอสังเกตวาควรกําหนดเกณฑดํารงสถานะใหเปนไปตามเกณฑไทย 
ความเห็น ตลท. 

 ตลท. พิจารณาแลวเหน็วา home exchange ที่ foreign issuerไดจดทะเบยีนเปนแหง
แรกนั้น มีมาตรฐานสากลในการกํากับดแูลบริษัทและสามารถใหความคุมครองผูลงทุนไดในระดับที่นา
พอใจ 

 
4. เกณฑการซื้อขายหลักทรัพย 

 เกณฑการซื้อขายหลักทรัพยของ foreign issuer ใหมหีลักเกณฑและวธีิการเชนเดยีวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยไทย  แตจะไมอนุญาตใหมีการซื้อขายในกระดานตางประเทศ เนื่องจากผูลงทุน 
ตางดาวที่ไมใชสัญชาติของประเทศที่บริษัทนั้นจดทะเบียนจดัตั้งสามารถซื้อขายไดในกระดานหลัก 

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน โดยที่ไมมีขอสังเกตอื่น

เพิ่มเติม 
ความเห็น ตลท. 

 ตลท. พิจารณาแลวเหน็วานกัลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดตามปกติบน
กระดานหลักแลว จึงไมมีความจําเปนตองมีการซื้อขายบนกระดานตางประเทศ  

 
5. ความเสี่ยงในการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินการกบัผูกระทําผิด  

กําหนดใหมีการใชสัญลักษณพิเศษในการเผยแพรขอมูล เพื่อใหผูลงทนุระมัดระวังหรือ
ตระหนกัถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหุนของ foreign issuer ซ่ึงจะมีขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมาย
และการดําเนนิการกับผูกระทําผิด 

ผลการรับฟงความคิดเห็น  
ผูแสดงความคดิเห็นสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางขางตน โดยที่ไมมีขอสังเกตอื่น

เพิ่มเติม 
ความเห็น ตลท. 

 ตลท. พิจารณาแลวเหน็วาสญัลักษณดังกลาวจะชวยทําใหผูลงทุนทราบวากําลัง
ลงทุนในหลักทรัพยซ่ึงมีความเสี่ยงตางจากหลักทรัพยไทยทั่วไป  

ก.ล.ต. และ ตลท. ไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะขางตนไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แกไขเกณฑดงักลาวใหเหมาะสมแลว 

______________________________ 


