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ส่วนที่ 1: ที่ มา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตระหนักถึงความสาคัญของการทีผ่ ลู้ งทุนจะ
มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ จึงได้กาหนดเกณฑ์และนโยบายสนับสนุ นให้บริษทั จด
ทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทัวถึ
่ งและทันเวลา และให้บริษทั ชีแ้ จงข้อมูลเพิม่ เติมในกรณี
ทีเ่ ห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มีบริษทั จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวนมาก การติดตาม
ข้อมูลต้องใช้เวลา ทาให้ผลู้ งทุนอาจพลาดข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินใจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าการจัด
กลุ่มบริษทั ทีอ่ าจมีความเสีย่ งทัง้ ในด้านฐานะการเงินถดถอย มีปัญหาเรือ่ งงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจ
ไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าการเตือนผูล้ งทุนก่อนทีจ่ ะทาการซื้อขาย จะเป็ นมาตรการที่ช่วยเสริมให้ผลู้ งทุน
เข้าใจถึงสถานการณ์ของบริษทั ดียงิ่ ขึน้ ก่อนตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ทีผ่ ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า มีบางรายการทีข่ นาดรายการอาจยังไม่เข้าเกณฑ์
พิจ ารณา Backdoor Listing แต่โ ดยเนื้ อหาสาระที่แ ท้จ ริง (Substance) อาจพิจ ารณาได้ว่ า มีการ
เปลีย่ นแปลงธุรกิจหรืออานาจควบคุม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing
ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จดั ทาข้อเสนอการปรับปรุงเกณฑ์ใน 2 เรื่องข้างต้น โดยได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบกับการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าค และหารือทีป่ ระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
ได้แก่ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
(AIMC) สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย (ASCO) และชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club) ซึง่ ให้ความเห็นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์และนามาประกอบการปรับปรุงข้อเสนอ
ในครัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ท่เี กี่ยวข้องในวงกว้าง เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถาม
ได้ ท่ี คุ ณ วารี ญ า พิ ลึ ก เรื อ ง ฝ่ ายนโยบายก ากั บ ตลาด โทรศั พ ท์ 02-009-9805 หรื อ E-mail
wareeya@set.or.th
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ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกาหนดที่ เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2.1: มาตรการกากับบริ ษทั จดทะเบียน
มาตรการปัจจุบนั
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรการสาหรับบริษทั ทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์ เช่น ให้บริษทั ชีแ้ จงข้อมูล หรือออกข่าวเตือนผูล้ งทุน โดยผูล้ งทุนยังสามารถซือ้ ขายได้ตามปกติ แต่
หากเป็ นเหตุการณ์หรือข้อมูลสาคัญทีผ่ ลู้ งทุนต้องใช้สาหรับการตัดสินใจซือ้ ขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจ
หยุดพักการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนจนกว่าบริษทั จะแก้ไขหรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว และ
หากบริษทั ยังไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินภายในเวลาทีก่ าหนด หรือฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้
ลงทุนหรือการเปลีย่ นแปลงในราคาของหลักทรัพย์ บริษทั ก็อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ได้ สรุปมาตรการต่างๆ ได้ตามแผนภาพด้านล่าง ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจใช้หลายมาตรการประกอบ
กันได้
ซื้อขายปกติ
(1) ขอให้ชี้แจงข้อมูล หรือ เตือนผู้ลงทุน เช่น
• ติดตาม ออกหนังสือ หรือออกข่าวให้บริษทั ชีแ้ จง
• ออกข่าวเตือนผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หุน้ ให้ศกึ ษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจซือ้ ขายหรือลงมติในการประชุมผูถ้ อื หุน้
• ตาหนิบริษทั ต่อสาธารณะ (Public Reprimand)
• ขึน้ เครือ่ งหมาย NP (Notice Pending) เพือ่ เตือนผู้
ลงทุน เช่น อยูร่ ะหว่างรอข้อมูลสาคัญ หรือสานักงาน
ก.ล.ต. อาจสังแก้
่ ไขงบการเงินกรณีผสู้ อบบัญชีไม่
แสดงความเห็น เป็ นต้น

หยุดพักการซื้อขาย
(2) ขึน้ H/SP เพือ่ หยุดพัก
การซือ้ ขาย เมือ่ มีเหตุการณ์
สาคัญทีก่ ระทบการตัดสินใจ
ของผูล้ งทุน เช่น บริษทั ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่
กระทบฐานะการเงินหรือการ
ซือ้ ขาย หรือบริษทั ไม่นาส่ง
งบการเงิน หรือส่งงบการเงิน
ทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความเห็น
ว่าไม่ถกู ต้อง

(3) เพิ กถอน เมือ่ มีปัญหา
ฐานะการเงิน เช่น Equity
ติดลบ หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
สิทธิประโยชน์หรือการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนหรือ
การเปลีย่ นแปลงในราคา
ของหลักทรัพย์

จากการทบทวนมาตรการข้างต้น พบว่า
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มมี าตรการระดับกลางเพื่อเตือนนักลงทุน ให้เพิม่ ความระมัดระวังในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ มาตรการที่ (1) เป็ นการเตือนผูล้ งทุนโดยการออกข่าว ซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้ตดิ ตามข่าวอย่าง
ใกล้ชดิ สาหรับการหยุดพักการซื้อขายเป็ นมาตรการทีท่ าให้ผลู้ งทุนขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย ซึ่ง
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้มาตรการนี้อย่างระมัดระวัง ดังนัน้ บางกรณีมคี วามจาเป็ นต้องเตือนผูล้ งทุน
มากกว่ามาตรการ (1) แต่ไม่ตอ้ งหยุดพักการซือ้ ขาย จึงต้องมีมาตรการระดับกลาง
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มมี าตรการเตือนผูล้ งทุนในกรณีบริษทั จดทะเบียนมีฐานะการเงินถดถอยหรือมีการ
ดาเนินการอืน่ ทีอ่ าจจะเข้าข่ายเพิกถอนในอนาคตได้ เมือ่ เปรียบเทียบกับตลาดต่างประเทศ
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ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
มาตรการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
1. จากการศึกษามาตรการกากับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคได้แก่ ฮ่องกง (Hong
Kong Exchange - HKEx) สิงคโปร์ (Singapore Exchange - SGX) มาเลเซีย (Bursa Malaysia - BM)
และเกาหลีใต้ (Korea Exchange - KRX) เทียบกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ตลาด
ดังกล่าวมีมาตรการกากับบริษทั จดทะเบียนทีใ่ กล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อาจมี มาตรการอื่นที่
แตกต่างจากมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ฯ บ้าง ดังนี้
 การปรับบริษทั ทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูลหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์: ตลาดทีม่ กี ารใช้มาตรการนี้ คือ SGX
และ BM ซึง่ ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้มาตรการนี้เฉพาะกับบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ม่สามารถ
ดารง Free Float ในอัตรา 15% ได้ เพื่อกระตุน้ ให้บริษทั กระจายการถือหุน้ ให้กบั ผูล้ งทุนมากขึน้
อย่า งไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่า การปรับจะทาให้ผู้ถือหุ้น เสีย ประโยชน์ เ นื่องจากเงิน
ค่าปรับเป็ นเงินของผูถ้ อื หุน้ จึงเห็นว่ายังไม่ควรใช้มาตรการนี้ในกรณีอน่ื ๆ
 การสังให้
่ บริษทั ทา Special Audit: ตลาดทีม่ กี ารใช้มาตรการนี้คอื SGX ส่วนตลาดอืน่ รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์ฯ ผูใ้ ช้มาตรการนี้ คือ หน่วยงานกากับดูแล
 การจัดกลุ่มบริษทั Watch List และมีมาตรการเฉพาะสาหรับบริษทั ในกลุ่มนี้ : ตลาดทีม่ กี ารใช้
มาตรการนี้ คือ KRX โดย KRX จะจัดกลุ่มบริษทั ทีม่ ปี ั ญหาผลประกอบการหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์ เป็ นบริษทั ในกลุ่ม “Administrative Issues” โดยห้ามบริษทั ในกลุ่มนี้ซ้อื ขายในบัญชีมาร์จ้นิ
และห้ามนาไปเป็ นหลักประกัน
 การลงโทษผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษาทางการเงิน และผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
โดยการเตือน ปรับ ตาหนิต่อสาธารณชน (Public Reprimand) พักงาน หรือถอนชื่อออกจาก
Approved List โดยทุกตลาดมีการใช้มาตรการนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่า ปั จจุบนั
สานักงาน ก.ล.ต. เป็ นผูก้ ากับดูแลบุคคลกลุ่มนี้อยูแ่ ล้ว
2. นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพบว่า เกณฑ์เพิกถอนของ SGX, BM และ KRX ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ฐานะการเงินมีความเข้มงวดกว่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 SGX: บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ 3 ปี ล่าสุดติดต่อกันและมีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลีย่
(Market Capitalization) ต่ากว่าทีก่ าหนด
 BM: บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (Equity) น้อยกว่า 25% ของทุนชาระแล้ว และน้อยกว่า 40 ล้านริงกิต
 KRX: บริษทั มี Equity น้อยกว่า 50% ของทุนชาระแล้ว (สาหรับตลาดหลักและ KOSDAQ) หรือ
Equity น้อยกว่า 1 พันล้านวอน (สาหรับ KOSDAQ) เป็ นเวลาติดต่อกัน 2 ปี
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ข้อเสนอ
ควรเพิม่ มาตรการระดับกลางเพือ่ เตือนผูล้ งทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
ความเสีย่ งทัง้ ในด้านฐานะการเงินถดถอย หรือมีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม
ซึง่ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงือ่ นไขในการจัดกลุ่มทีช่ ดั เจน และ
สอดดคล้องกับ คุณสมบัติหรือหน้ า ที่ส าคัญที่ต ลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ใช้เ ป็ น เงื่อนไขในการรับ และเพิกถอน
หลักทรัพย์ ได้แก่ ฐานะการเงินและผลประกอบการ และการเปิ ดเผยข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอเงือ่ นไข
การจัดกลุ่มสาหรับบริษทั ทีม่ ปี ั ญหาฐานะการเงิน ในกรณีทส่ี ว่ นของผูถ้ อื หุน้ (Equity) น้อยกว่า 25% ของทุน
ชาระแล้วของบริษทั (Paid-up Capital) ไม่รวมส่วนต่ามูลค่าหุน้ เนื่องจากมีบางบริษทั ทีอ่ าจมีความจาเป็ นที่
ต้องเสนอขายหุน้ ในราคาต่ากว่าราคาพาร์
สรุ ป เงื่อ นไขในการจัด กลุ่ ม บริษัท เปรีย บเทีย บกับ เกณฑ์ ร ับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละเกณฑ์ เ พิก ถอน
หลักทรัพย์ ได้ตามตารางด้านล่าง
1. เงือ่ นไขการจัดกลุ่ม:
เกณฑ์รบั หลักทรัพย์
(เกณฑ์ปัจจุบนั )
ฐานะการเงิ น
 มี Equity 300 ลบ. หรือ 50 ลบ.
สาหรับ บ. ทีจ่ ะจดทะเบียนใน
SET หรือ mai ตามลาดับ
 มีกาไรจากการดาเนินงาน 3 ปี
ล่าสุด 50 ลบ. และปี ล่าสุด 30
ลบ. สาหรับ SET หรือ มีกาไรใน
ปี ล่าสุด 10 ลบ. สาหรับ mai
การเปิ ดเผยงบการเงิ น
 มีงบการเงินทีเ่ ป็ นไปตาม
มาตรฐานบัญชี และรายงานการ
สอบบัญชีตอ้ งไม่มลี กั ษณะไม่
แสดงความเห็นเนื่องจากถูก
จากัดขอบเขตโดยบริษทั จด
ทะเบียน หรือผูบ้ ริหารของ
บริษทั จดทะเบียน
ลักษณะธุรกิ จ

ข้อเสนอ: เงื่อนไขในการจัดกลุ่ม

เกณฑ์เพิ กถอน
(เกณฑ์ปัจจุบนั )

 Equity < 25% ของทุนชาระแล้วไม่รวมส่วนต่า  Equity ติดลบในงบปี
มูลค่าหุน้ โดยพิจารณาจากงบการเงินรายไตร  ศาลสังล้
่ มละลาย
มาส/และงบการเงินประจาปี
 บริษทั ยืน่ หรือถูกเจ้าหนี้ หรือหน่วยงานทางการ
สังฟื
่ ้ นฟูกจิ การ และศาลรับคาร้องนัน้
 บริษทั ถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย และศาลรับคา
ร้องนัน้
 รายงานการสอบบัญชีมลี กั ษณะไม่แสดง
 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือ
ความเห็นเนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดยบริษทั
แสดงความเห็นว่าไม่ถกู ต้องติดต่อกัน
จดทะเบียน หรือผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน
3 ปี
/ แสดงความเห็นว่างบไม่ถกู ต้อง / มีเงือ่ นไขที่
เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน (งบ
การเงินรายไตรมาส/งบการเงินประจาปี )
 สานักงาน ก.ล.ต. สังแก้
่ ไขงบหรือสัง่ Special
Audit
เป็ น Cash Co. แต่ยงั ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
เป็ น Cash Co. ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
แล้ว
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2. มาตรการ:
 มาตรการการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั :
เพื่อเตือนผู้ลงทุนก่อนการลงทุนว่า บริษัทนัน้ เป็ นบริษัทที่มคี วามเสี่ยงทัง้ ในด้านฐานะ
การเงินถดถอย มีปัญหาเรือ่ งงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะขึน้ เครือ่ งหมายบนชือ่ ย่อหลักทรัพย์ของบริษทั นัน้ โดยผูล้ งทุนยังคงซื้อขายหลักทรัพย์นนั ้ ได้
แต่ให้ซ้อื ขายด้วยบัญชีเงินสดแบบ Cash Balance เท่านัน้ คือ ผูล้ งทุนต้องวางเงินเต็มจานวน
ก่อนการซือ้ หลักทรัพย์
 มาตรการสาหรับบริษทั : มี 2 แนวทาง ดังนี้
(1) ให้บริษัทจัดประชุมให้ขอ้ มูลกับผู้ลงทุน และผู้ท่เี กี่ย วข้อง (Public Presentation)
ภายใน 15 วัน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย และทุกไตรมาสหลังจากครบ
กาหนดนาส่งผลประกอบการรายไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ได้ชแ้ี จงแนวทางแก้ไข
ปั ญหา และผูล้ งทุนหรือผู้ทเ่ี กี่ยวข้องสามารถซักถามได้ และในกรณีท่บี ริษัทไม่จดั
Public Presentation ผูบ้ ริหารของบริษทั อาจถูกพิจารณาลงโทษ
(2) ใช้มาตรการปั จจุบนั ทีก่ าหนดให้บริษทั ทีม่ ปี ั ญหาด้านฐานะการเงิน หรืองบการเงินมี
ปั ญหา หรือเป็ น Cash Company ต้องชีแ้ จงข้อมูลเพิม่ เติม และรายงานความคืบหน้า
ของการแก้ไขปั ญหาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนอยูแ่ ล้ว
ดังนัน้ การให้จดั Public Presentation เพิม่ เติมจึงอาจเป็ นมาตรการทีซ่ ้าซ้อน และเพิม่
ภาระต่อบริษทั ได้
3. วิธกี ารจัดกลุ่ม: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครือ่ งหมายไว้บนหลักทรัพย์ของบริษทั และรวบรวมรายชือ่
บริษทั เพือ่ ให้ผลู้ งทุนเห็นได้ชดั เจน
4. วิธกี ารประกาศและการขึน้ /ปลดเครือ่ งหมาย: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อบริษทั ในวันทาการ
ถัดจากวันทีบ่ ริษทั เข้าเหตุ และให้มผี ลวันทาการถัดจากวันประกาศ หลักทรัพย์ของบริษทั จะถูกปลด
เครือ่ งหมายต่อเมือ่ บริษทั แก้ไขเหตุนนั ้ ๆ ได้ เช่น มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เกินกว่า 25% ของทุนชาระแล้วใน
งบการเงินรอบไตรมาสถัดไป เป็ นต้น ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สามารถแก้ไขเหตุ และมีฐานะการเงินถดถอย
หรือเข้าเงือ่ นไขทีอ่ าจถูกเพิกถอน หลักทรัพย์ของบริษทั จะถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และพ้น
จากการเป็ นบริษทั ในกลุ่มนี้ แต่จะถูกย้ายไปอยู่ในกลุ่มบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและถูกห้ามซื้อ
ขายแทน

ถูกจัดกลุ่ม

มาตรการ
1. ผูล้ งทุนซือ้ ขายแบบ Cash
Balance
2. บจ. จัด Public Presentation
หรือใช้มาตรการปั จจุบนั

เงื่อนไขการพ้นจากกลุ่ม
1. แก้ไขปั ญหาได้
2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
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ส่วนที่ 2.2: เกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing)
เกณฑ์ปัจจุบนั
1

การซื้อกิจ การที่ม ีข นาดใหญ่ เมื่อเทีย บกับ กิจ การของผู้ซ้ือเองและมีผลให้เ จ้า ของกิจ การหรือ
สินทรัพย์ทถ่ี ูกซื้อนัน้ เข้ามาเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมในบริษทั ผูท้ ารายการ สาหรับกรณีท่ผี ซู้ ้อื มีสถานะเป็ น
บริษทั จดทะเบียน ได้มาซึง่ สินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ และมีการเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลัก หรืออานาจควบคุม
จะถือเป็ นรายการทีส่ ่งผลให้เป็ นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม หรือ Backdoor
Listing โดยหลังการทารายการ บริษทั ต้องยืน่ คาขอให้รบั หลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัตขิ องบริษทั จดทะเบียนทีร่ วมสินทรัพย์หรือธุรกิจทีไ่ ด้มา ทัง้ นี้กจิ การทีไ่ ด้มาต้องมีคุณสมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับระยะเวลาของผลการดาเนินงานและอยู่ภายใต้การจัดการ
ของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนได้ทรัพย์สนิ หรือธุรกิจทีม่ ขี นาดรายการทีใ่ กล้เคียง
แต่ยงั ไม่ถงึ 100% แต่โดยเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (Substance) แล้วมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรืออานาจ
ควบคุม ควรทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาคุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
1. ปั จจุบนั พบว่า มีบางรายการทีห่ ากพิจารณาตาม Substance เป็ นการเปลีย่ นธุรกิจทีก่ ระทบต่อปั จจัย
ความเสีย่ งของบริษทั และอาจกระทบต่อสถานะการจดทะเบียน แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถ
พิจารณาว่าเป็ น Backdoor Listing ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1: บริษทั A ทาธุรกิจอาหารและเกษตรแห่งหนึ่งขายธุรกิจทาอาหารไป เหลือเพียงธุรกิจ
เกษตร ต่อมาได้มาซึง่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ า ขนาดรายการ 99% โดยธุรกิจโรงไฟฟ้ าจะมีรายได้ปีละ 1000
ล้านบาท ในขณะทีธ่ ุรกิจเกษตรมีรายได้เพียง 1 ล้านบาท
ตัวอย่างที่ 2: บริษทั B ทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีการได้มาซึง่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ า ขนาดรายการ 98%
ธุรกิจโรงไฟฟ้ าจะมีรายได้ปีละ 1500 ล้านบาท ในขณะทีธ่ ุรกิจปั จจุบนั มีรายได้เพียง 800 ล้านบาท
2. จากการศึกษาเกณฑ์ Backdoor Listing ของตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าค พบว่า HKEX และ SGX มี
การพิจารณา Substance ของรายการ โดย HKEX จะพิจาณาว่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็ น

1

หมายถึงสินทรัพย์ทไ่ี ด้มามีขนาดเท่ากับ 100% หรือสูงกว่า เมื่อเทียบกับขนาดของบริษทั โดยเทียบจาก
• Net Tangible Asset (NTA) ของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา เทียบกับ NTA ของบริษทั จดทะเบียน
• กาไรสุทธิของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มา เทียบกับ กาไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน
• จานวนเงินที่จา่ ย เทียบกับ สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
• จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกให้เพื่อชาระค่าสินทรัพย์ เทียบกับ จานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและชาระแล้วของ
บริษทั จดทะเบียน
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Backdoor Listing หากขนาดรายการมีนยั สาคัญแม้จะไม่เกิน 100% หรือไม่เปลีย่ นแปลงอานาจควบคุม
แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงธุรกิจ โดยยกเลิกธุรกิจเดิมหรือธุรกิจเดิมหมดความสาคัญ
ตัวอย่าง: บริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งทาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ได้ธุรกิจเกม (Video Gaming
Business) คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้ว ไม่เกิน 100% และต่อมาได้ Video Gaming
Business ทีม่ ขี นาดไม่เกิน 100% มาอีก ขณะเดียวกันก็ขายธุรกิจเดิมออกไปจนเกือบหมด HKEX
พิจารณาว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ จึงต้องพิสจู น์ว่า บริษทั จดทะเบียนหรือธุรกิจใหม่มคี ุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์รบั หลักทรัพย์
ข้อเสนอ
เพื่อให้สามารถบังคับใช้เกณฑ์ได้ตามเจตนารมณ์ ในขณะทีไ่ ม่ กระทบกับบริษทั จดทะเบียนส่วน
ใหญ่ทป่ี ฏิบตั ติ ามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรคงนิยามและขนาดรายการที่ 100% ไว้เช่นเดิม แต่
เสนอให้เพิม่ เติมเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพิจารณาถึงเนื้อหาสาระทีจ่ ริง (Substance) ของ
รายการ Backdoor Listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. และเพื่อ ให้ ก ระบวนการพิจ ารณามีค วามโปร่ ง ใส ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ อาจจัด ตัง้
คณะอนุกรรมการ (Committee) สาหรับให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กิดขึน้ โดยสรุปข้อเสนอ ดังนี้
1. เสนอเพิม่ ถ้อยคาในเกณฑ์ Backdoor Listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (Initial Public Offering – IPO) ของสานักงาน ก.ล.ต.2 ดังนี้
“หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ารูปแบบของรายการเป็ นไปตามเกณฑ์ แต่อาจพิจารณาได้ว่าเนื้อหาสาระ
ทีแ่ ท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการเลีย่ งเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ น Backdoor Listing”
2. จัดตัง้ Committee สาหรับให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กิดขึน้
เพื่อให้กระบวนการใช้ดุลพินิจมีความโปร่งใส จึงขอเสนอการจัดตัง้ Committee ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในตลาดทุนหรือธุรกิจทีม่ คี วามเป็ นอิสระและผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาหน้าที่
ให้ความเห็นต่อกรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็ น Backdoor Listing แต่มลี กั ษณะที่
หลีกเลี่ยงเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจาก Substance ของรายการ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาต่อไป

2

ข้อ 7 (1) ของ ทจ. 39/2559 กาหนดว่า “ผูข้ ออนุ ญาตหรือการเสนอขายหุน้ มีลกั ษณะหรือรูปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่ นไขทีจ่ ะ
ได้รบั อนุญาตตามประกาศนี้ แต่มขี อ้ เท็จจริงซึง่ ทาให้พจิ ารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริง (substance) ของการเสนอขาย
หุน้ นัน้ เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลีย่ งบทบัญญัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้”
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ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
(ชือ่ ย่อ
)
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์
สถานะของผูใ้ ห้ขอ้ คิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั จดทะเบียน
 ทีป่ รึกษาทางการเงิน
 ทีป่ รึกษากฎหมาย
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืน่ ๆ (ระบุ)........................................
2. ความคิ ดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็ นอย่างอืน่ หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
ข้อหารือที่ 1: การจัดกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ ในด้านฐานะการเงินถดถอย มีปัญหาเรือ่ ง
งบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม
1.1 ท่านเห็นด้วยกับเงือ่ นไขการจัดกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ ในด้านฐานะการเงิน
ถดถอย มีปัญหาเรือ่ งงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะปรับปรุง
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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1.2 ท่านเห็นด้วยกับการให้ผลู้ งทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกจัดกลุ่มตามข้อ 1.1
แบบ Cash Balance ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะปรับปรุง

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

1.3 มาตรการกากับบริษทั มี 2 แนวทางให้เลือก ดังนี้
แนวทางที่ 1 ท่านเห็นด้วยกับการให้บริษทั จัด Public Presentation ภายใน 15 วัน หลังตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ ขึ้น เครื่อ งหมาย และทุ ก ไตรมาสหลัง จากครบก าหนดน าส่ ง ผล
ประกอบการรายไตรมาส และในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่จดั Public Presentation ผูบ้ ริหาร
ของบริษทั อาจถูกพิจารณาลงโทษ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

10

เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: มาตรการเตือนผูล้ งทุน

แนวทางที่ 2 ท่านเห็นด้วยกับการใช้มาตรการปั จจุบนั ทีใ่ ห้บริษทั ชีแ้ จงข้อมูลเพิม่ เติม และรายงาน
ความคืบหน้าของการแก้ไขปั ญหาต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ต้องจัด Public Presentation เพิม่ เติม ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

1.4 ท่านเห็นด้วยกับการขึน้ เครือ่ งหมายและรวบรวมรายชื่อให้ผลู้ งทุนทราบ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะปรับปรุง

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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1.5 ท่านเห็นด้วยกับ วิธีการประกาศและการขึ้น /ปลดเครื่องหมาย ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอ
หรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะปรับปรุง

 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

1.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ สาหรับ การจัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มคี วามเสี่ยงทัง้ ในด้านฐานะการเงิน
ถดถอย มีปัญหาเรือ่ งงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing)
2.1 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยให้สามารถพิจารณา Substance ของ
การเข้าทารายการในลักษณะเดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ของสานักงาน ก.ล.ต. ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

2.2 ท่านเห็นด้วยกับ การจัดตัง้ คณะอนุ กรรมการ (Committee) สาหรับให้คาแนะนาการพิจารณา
Substance ในข้อ 2.1 ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย ทีจ่ ะกาหนด
 เห็นด้วย แต่
รายละเอียดเป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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2.3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ สาหรับ Backdoor Listing
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์หรือมาตรการอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ wareeya@set.or.th ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หรือ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อคุณวารีญา พิลกึ เรือง โทรศัพท์ 02-009-9805
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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