เอกสารรับฟั งความคิดเห็น
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

จัดทาโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
เพือ่ รับฟงั ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
โดยเปิดรับฟงั ความคิดเห็นถึงวันที่ 16 มกราคม 2557

เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพือ่ รองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ส่วนที่ 1: บทนา
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.(สานักงานฯ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
มีนโยบายเปิ ดรับบริษทั ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ รูปแบบ Secondary
Listing และ Holding Company ทีล่ งทุนในธุรกิจต่างประเทศในปี 2552 และปี 2555 ตามลาดับ นัน้
สานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรเปิ ดรับสินค้าต่างประเทศในรูปแบบอืน่ มากขึน้
โดยหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว คือการเปิ ดรับบริษทั ต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยตรง(Primary Listing) ซึง่ จะทาให้ผลู้ งทุนมีทางเลือกในการลงทุนทีห่ ลากหลายขึน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงจะมีการกาหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. การรับหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Primary Listing
สานักงานฯ อยูร่ ะหว่างกาหนดกฎเกณฑ์เพือ่ ให้บริษทั ต่างประเทศสามารถขออนุญาตและ
เสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย เพือ่ ให้บริษทั ต่างประเทศสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนของ
ประเทศไทยได้ เป็ นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุนไทย
ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการรองรับการเข้าจดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียนต่างประเทศ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะกาหนดกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดงั กล่าวของสานักงานฯ โดยกาหนด
หลักการของเกณการฑ์รบั หลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูล การดารงสถานะ และการเพิกถอนของ
บริษทั ต่างประเทศให้มลี กั ษณะเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สาหรับบริษทั ไทย และอาจมีการกาหนด
เงือ่ นไขอืน่ เพิม่ เติมเพือ่ เป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนในไทย
2. การรับธุรกิ จสาธารณูปโภคที่ มีประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จและสังคมในต่างประเทศ
ปจั จุบนั เพือ่ สนับสนุนโครงการสาธารณูปโภค (Infrastructure) ของไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้กาหนด กฎเกณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะสาหรับธุรกิจดังกล่าว ซึง่ มักมีสมั ปทานหรือสัญญาในการซือ้
ขายสินค้ากับภาครัฐในระยะยาว แสดงถึงการจะมีรายได้มนคงในอนาคต
ั่
กฎเกณฑ์ของธุรกิจ
สาธารณูปโภคของไทยจึงมีลกั ษณะทีผ่ อ่ นกว่ากฎเกณฑ์สาหรับธุรกิจอืน่ ๆ
ระยะทีผ่ า่ นมา มีบริษทั ไทยไปลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศมากขึน้ และ
ต้องการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าควรจะมีการสนับสนุนธุรกิจ
สาธารณูปโภคในต่างประเทศเช่นเดียวกับของประเทศไทย แต่ในระยะแรกเห็นควรสนับสนุนเฉพาะ
สาธารณูปโภคในภูมภิ าคอาเซียนก่อน โดยเห็นควรกาหนดเกณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะผ่อนปรนสาหรับ
ธุรกิจสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่ออาเซียน เพือ่ ให้ผลู้ งทุนไทย
ได้รบั โอกาสลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว

2

เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพือ่ รองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเห็นควรปรับปรุงกฎเกณฑ์การดารงสถานะและการเปิ ดเผย
ข้อมูลของ Holding Company เพือ่ ให้รองรับ Holding Company ทีม่ ธี ุรกิจหลักอยูใ่ นต่างประเทศ และ
ให้การกากับดูแลหลังการเข้าจดทะเบียนกรณี Holding Company เทียบเท่ากับบริษทั จดทะเบียนไทย
ทัวไป
่
ในเอกสารรับฟงั ความคิดเห็นในส่วนที่ 2 จะแบ่งเนื้อหาตามประเภทกฎเกณฑ์ทข่ี อปรับปรุง
แก้ไข โดยข้อหารือที่ 2.1 และ 2.2 เป็ นเรือ่ งการรับหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบ Primary Listing และการ
รับธุรกิจ Infrastructure ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในต่างประเทศ และในข้อหารือที่ 2.3 เป็ น
เรือ่ งกฎเกณฑ์การดารงสถานะและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั Holding Company
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครัง้ นี้ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ควรได้รบั
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิ เช่น บริษทั จดทะเบียน ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผูล้ งทุน จึงขอนาเสนอส่วนทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ขอทราบความคิดเห็น ดังรายละเอียดปรากฏใน
ส่วนที่ 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ซึง่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมได้
โดยโปรดนาส่งข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2557 ทัง้ นี้ หากมีขอ้
สงสัยเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี
คุณสุกจิ กิตติบุญญานนท์
โทรศัพท์ 02-229-2189
E-mail: sukij@set.or.th
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ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง
ข้อหารือที่ 2.1: การรับบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดกฎเกณฑ์สาหรับบริษทั ต่างประเทศทีต่ อ้ งการจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แบบ Primary Listing เทียบเท่ากับกฎเกณฑ์สาหรับบริษทั ไทย โดยในเบือ้ งต้นจะเปิ ดรับ
เฉพาะเกณฑ์ Profit Test ในตลาด SET โดยมีรายละเอียดกฎเกณฑ์ดงั นี้
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ทัวไป
่
เกณฑ์รบั หลักทรัพย์

การเปิ ดเผยข้อมูล

การดารงสถานะ

ข้อเสนอ
 เป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตจากสานักงานฯ
 ระบุชอ่ื ผูถ้ อื ไม่มขี อ้ จากัดการโอน
เทียบเท่ากับกฎเกณฑ์การรับบริษทั จดทะเบียนไทย เช่น
 ทุนชาระแล้วและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท
 มีกาไร 2-3 ปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ในปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า
30 ล้านบาท และมีกาไรในงวดสะสม
 มีผลการดาเนินงาน (Track Record) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 มีการดาเนินงานภายใต้การจัดการของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง (Same Management) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 มีผบู้ ริหาร กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ การกากับดูแล
กิจการ การควบคุมภายใน งบการเงิน และผูส้ อบบัญชีตามที่
สานักงานฯ กาหนด
เงือ่ นไขเพิม่ เติม
 มีนายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
เห็นชอบ
 มี Contact Person ตามทีส่ านักงานฯ กาหนด
 การห้ามขายหุน้ ของผูบ้ ริหาร (Silent Period) เป็ นระยะเวลา 3 ปี
โดยสามารถทยอยขายได้ 20% ของจานวนหุน้ ทีต่ ดิ Silent Period
ทัง้ หมดหลังเข้าจดทะเบียนแล้ว 1 ปี และอีกทุก 20% ตลอด
ระยะเวลาทุก 6 เดือนหลังจากนัน้ (เฉพาะกรณีทบ่ี ริษทั มีผถู้ อื หุน้
ต่างชาติตงั ้ แต่ 50% ขึน้ ไป หรือ Non Thai-linked)
ข้อยกเว้น
 ไม่กาหนดให้ตอ้ งมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ใช้หลักการการเปิ ดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริษทั จดทะเบียนไทย
ในส่วนของภาษาทีต่ อ้ งเปิ ดเผยนัน้ กาหนดให้เป็ นภาษาอังกฤษและ
สามารถเลือกเปิ ดภาษาไทยเพิม่ เติมได้
เช่นเดียวกับบริษทั จดทะเบียนไทย และตามทีส่ านักงานฯ กาหนด
เพิม่ เติมด้วย เช่น กรรมการสัญชาติและถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นไทย เป็ นต้น
4

เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพือ่ รองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การเพิกถอน
การซือ้ ขาย

ข้อเสนอ
เช่นเดียวกับบริษทั จดทะเบียนไทย
 เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ไทย โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายชือ่ ย่อ
หลักทรัพย์เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบว่าเป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อหารือที่ 2.2: การรับหลักทรัพย์บริ ษทั ที่ ประกอบกิ จการสาธารณูปโภคพื้นฐานในต่างประเทศ
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนไทยได้มโี อกาสลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure) ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในต่างประเทศ นอกเหนือจากทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ประเทศไทยแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเกณฑ์เฉพาะสาหรับกิจการดังกล่าว โดยจะมีหลักการ
เช่นเดียวกับกรณีโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไทย แต่อาจมี
รายละเอียดทีแ่ ตกต่างบางประการเพือ่ เป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ดังนี้
บริษทั สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อไทย
ข้อเสนอ
ธุรกิจเป็ นประโยชน์กบั
ไทย
ASEAN
ทุนชาระแล้วและส่วนผูถ้ อื หุน้
≥ 300 ลบ.
เช่นเดียวกับ Infrastructure
การกระจายผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
25% + 1,000 ราย
ของไทย
การกระจายหุน้ ขายประชาชน(PO)
15%
Same management
ยกเว้น
1 ปี
Track record
ยกเว้น
1 ปี
(มีรายได้เชิงพาณิชย์แล้ว)
ยกเว้น แต่ตอ้ งมีสมั ปทานหรือการ
อนุญาตหรือสัญญาทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้
กาไร / Market Capitalization
มันคงในอนาคต
่
ผูบ้ ริหาร / Corporate Governance /
Internal control / conflict of interest
/ ผูส้ อบบัญชี
จัดทารายงานทีก่ าหนด
Silent period

เช่นเดียวกับบริษทั จดทะเบียนไทย
ทัวไป
่

เช่นเดียวกับ Infrastructure
ของไทย

เพิม่ เติม: ประเภทรายงานเพิม่ เติม
ตามรายละเอียดตาราง
“รายงานทีก่ าหนด”
3 ปี หลังเข้าจดทะเบียนหรือมีรายได้

3 ปี หลังเข้าจดทะเบียน
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ตาราง: รายงานทีก่ าหนด
1. รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้
(Feasibility study)

2. รายงานความเห็นกฎหมายของที่
ปรึกษากฎหมายอิสระ (เฉพาะกรณีท่ี
ธุรกิจหลักอยูต่ ่างประเทศ)
3. รายงานความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระเกีย่ วกับเทคโนโลยี
(Technological feasibility) (ถ้ามี)

รายละเอียดของรายงาน
นาส่ง Feasibility study โดยทีท่ ป่ี รึกษาทางการเงินของบริษทั และ
บริษทั ต้องประเมินว่า Feasibility study นัน้ ว่าเป็ นไปผลการ
ดาเนินงานทีผ่ า่ นมาหรือไม่ อย่างไร โดยให้อธิบายปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
การเปลีย่ นแปลงในอดีต รวมถึงในอนาคต
ครอบคลุมหัวข้อสาคัญ เช่น ความถูกต้องของกฎหมาย / การไม่
ถูกโต้แย้งโดยกฎหมายอืน่ / ผลตอบแทน / เงือ่ นไขการซือ้ ขาย
สินค้าหรือบริการ และสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นเทคโนโลยีใหม่ทไ่ี ม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน
หรือเป็ นเทคโนโลยีขนั ้ สูงทีจ่ าเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้าน
เป็ นพิเศษ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขอปรับถ้อยคาของลักษณะของสัมปทาน การอนุญาตและ
สัญญา เพือ่ ให้กฎเกณฑ์มคี วามชัดเจนขึน้ โดยมีรายละเอียดกฎเกณฑ์ดงั นี้
ตาราง: ถ้อยคา
ข้อเสนอ
ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและมีการ ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีก่ อ่ ให้เกิด
ลงทุนในโครงการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
รายได้มนคงในอนาคต
ั่
และมีการลงทุนในโครงการใน
ต่อไปนี้
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1) ได้รบั สัมปทานจากหน่วยงานราชการ หรือ
1) ได้รบั สัมปทานหรือได้รบั อนุญาตจาก
รัฐวิสาหกิจ มีอายุสมั ปทาน > 20 ปี และ
หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุ
อายุคงเหลือ > 15 ปี
สัมปทานหรือได้รบั อนุญาต > 20 ปี และอายุ
2) ได้รบั อนุญาตให้ดาเนินโครงการจาก
คงเหลือ > 15 ปี
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2) ได้รบั อนุญาตให้ดาเนินโครงการจากหน่วยงาน
3) มีสญ
ั ญาขายหรือให้บริการกับหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชน
3) มีสญ
ั ญาขายหรือให้บริการกับหน่วยงาน
และสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้มนคง
ั่
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชน โดยมี
ในอนาคต
อายุคงเหลือ > 15 ปี และสัญญาดังกล่าว
และมีแหล่งสนับสนุนเงินทุนเพียงพอ
ก่อให้เกิดรายได้มนคงในอนาคต
ั่
และมีแหล่งสนับสนุนเงินทุนเพียงพอ
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เอกสารรับฟงั ความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพือ่ รองรับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อหารือที่ 2.3: การดารงสถานะและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั Holding Company
เพือ่ ให้การกากับดูแลหลังการเข้าจดทะเบียนกรณี Holding company เทียบเท่ากับบริษทั จด
ทะเบียนไทยทัวไป
่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะปรับปรุงกฎเกณฑ์การดารงสถานะและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษทั Holding company โดยมีรายละเอียดกฎเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ข้อเสนอ
การเปิ ดเผยข้อมูล
ให้ Holding co. เปิ ดเผยเมือ่ บริษทั แกนมีเหตุการณ์ต่อไปนี้ทนั ที
 เปลีย่ นแปลงกรรมการทีบ่ ริษทั จดทะเบียนส่งไปดูแล
 เปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั แกน
 เปลีย่ นแปลงข้อบังคับของบริษทั แกนทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิผถู้ อื หุน้
 เหตุการณ์ใดๆ เช่น กูย้ มื เพิม่ ทุน ซึง่ ส่งผลให้บริษทั แกนพ้นจาก
การเป็ นบริษทั แกน
เพิม่ เติมสาหรับกรณีบริษทั แกนต่างประเทศ
 ประเทศทีบ่ ริษทั แกนจัดตัง้ มีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์สาคัญ (3
วันทาการนับจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง)
การดารงสถานะ
กรณีบริษทั เข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Holding Company จะต้องดารง
สถานะตามกฎเกณฑ์ทส่ี านักงานฯ ใช้ในการพิจารณาอนุญาตและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ซึง่ ครอบคลุม
 การรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และมีระบบเพียงพอทีจ่ ะทาให้การ
เปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ตามทีส่ านักงานฯ
กาหนด หรือตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ใน Filing
 สัดส่วนการถือหุน้ ของ Holding Company ในบริษทั แกนและธุรกิจ
หลัก ตามทีส่ านักงานฯ กาหนด หรือตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ใน Filing
 การมีกรรมการตามทีส่ านักงานฯ กาหนด
 ต้องมีลกั ษณะทีส่ านักงานฯ กาหนดเกีย่ วกับการได้รบั ความ
ช่วยเหลือด้าน Enforcement
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