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ส่วนที่ 1: บทนา
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ทบทวนกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามแผน Regulatory Reform ซึ่งได้ดาเนินมาตัง้ แต่ปี 2562 โดยในขัน้ แรก ได้ปรับปรุงเกณฑ์การห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ชวคราว
ั่
(SP) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนได้ซ้อื ขายชัวคราวในหลั
่
กทรัพย์ทถ่ี ูกขึน้ SP มาแล้วระยะเวลา
หนึ่ง และปรับปรุงเกณฑ์ Holding Company แล้วนัน้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ความเห็น เพิม่ เติมจากผูล้ งทุน บริษทั สมาชิก บริษทั จดทะเบียน และทีป่ รึกษา
ทางการเงิน โดยผูล้ งทุน และบริษทั สมาชิกได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับบริษทั ทีจ่ ะจดทะเบียน ทัง้ ในเรื่องคุณภาพของ
บริษทั และช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ดังกล่าว โดยเห็นว่าบริษทั ทีจ่ ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ควรเป็ นบริษทั ทีม่ ผี ลประกอบการดี และเมือ่ เข้ามาจดทะเบียนแล้ว ผูบ้ ริหารของบริษทั ควรมีการสื่อสารเกีย่ วกับผล
ประกอบการและทิศทางการทาธุรกิจของบริษทั ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนนอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงอย่างเดียว สาหรับบริษทั จดทะเบียนและทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเอือ้ ต่อการเพิม่ ทุน การปรับโครงสร้างบริษทั และการย้ายตลาด ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอเสนอปรับปรุงเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน ดังนี้
1. ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิ่ มคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียน โดยยกเลิกเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ทพ่ี จิ ารณา Market
Capitalization ทัง้ ใน SET และ mai เพื่อให้บริษัทที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็ นบริษทั ที่มกี าไรมาแล้ว ยกเว้น
ธุ ร กิจ สาธารณู ป โภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) ที่ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จะกาหนดเกณฑ์ไว้เ ป็ นการ
เฉพาะ
2. ปรับ ปรุง เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ผ้ ูล งทุ น ได้ ร บั ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยก าหนดให้ บ ริษัท ที่เ ข้า จดทะเบีย นใหม่ ต้อ ง
ดาเนินการจัดประชุมเพื่อ ชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี แรกทีเ่ ข้าจดทะเบียน
3. ก าหนดเกณฑ์ ก ารเพิ่ มทุ น แบบมอบอ านาจทั ว่ ไป (General Mandate) ให้ ร องรับ การเพิ่ มทุ น
Preferential Public Offering (PPO : การเสนอขายให้ผถู้ อื หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้น ที่จ ะทาให้บ ริษัท มีหน้ า ที่ตามกฎหมายต่ า งประเทศ) โดยบริษัทจดทะเบีย นสามารถขอ General
Mandate เพือ่ ทา PPO ได้ไม่เกิน 20%
4. ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายตลาดเพื่อให้บริ ษทั คงการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามเกณฑ์ดารง
สถานะ โดยยกเว้นคุณสมบัตเิ รือ่ งมูลค่าพาร์ขนั ้ ต่า สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารย้ายตลาด
5. ปรับปรุงฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่ อการปรับโครงสร้าง โดยปรับปรุง
มติผถู้ อื หุน้ ทีอ่ นุ มตั กิ ารทา Share Swap แบบ 1:1 ให้เป็ น 3/4 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง จากเดิมทีเ่ ป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด
6. ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความชัดเจน ลดการตี ความ และสอดคล้องกับหน่ วยงานกากับดูแล โดยปรับปรุง
เกณฑ์รบั หลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
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ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เห็น ว่า การปรับ ปรุง เกณฑ์จ ะบรรลุว ตั ถุป ระสงค์ไ ด้ ควรได้ร บั ความคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะในวงกว้างจากผูเ้ กีย่ วข้อง เช่น บริษทั จดทะเบียน ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั สมาชิก และผูล้ งทุน
โดยผูเ้ กีย่ วข้องสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกฎเกณฑ์ทมี่ กี ารแก้ไขในครัง้ นี้ หรือกฎเกณฑ์อ่นื
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีค่ วรพิจารณาปรับปรุง เพิม่ เติมได้ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัย
เพิม่ เติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวารีญา พิลกึ เรือง หรือ คุณภัทรภา บุณยประคอง ฝ่ ายนโยบายกากับ
ตลาด โทรศัพท์ 02-009-9805, 9806 หรือ E-mail regulatorypolicydepartment@set.or.th
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลประกอบการพิ จารณาและประเด็นหารือ
1. ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิ่ มคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียน
ทีม่ า:
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ Market Capitalization ตัง้ แต่ ปี 2555 เพื่อ สนั บ สนุ น การเข้า จด
ทะเบียนของบริษทั ขนาดใหญ่ทต่ี ้องการเงินทุนสูง (Capital Intensive) เพื่อให้บริษทั ดังกล่าวนาเงินทุนไปพัฒนา
โครงการหรือธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ แม้ว่าขณะทีจ่ ดทะเบียนจะยังไม่มผี ลประกอบการตามเกณฑ์ แต่เป็ นทีส่ นใจของ
ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม จากการใช้เกณฑ์ดงั กล่าวตัง้ แต่ปี 2555 มีบริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง ที่เข้าด้วยเกณฑ์น้ี
พบว่าเกือบ 50% ขาดทุนต่อเนื่องหลังเข้าจดทะเบียน ซึง่ สะท้อนถึงปั ญหาคุณภาพของบริษทั จดทะเบียน
สาหรับบริษทั ทีต่ อ้ งการระดมทุนจานวนมากเพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยทีย่ งั ไม่มกี าไรจากการ
ดาเนินงาน ปั จจุบนั ในตลาด SET มีเกณฑ์ Infrastructure Company ทีร่ องรับธุรกิจสาธารณู ปโภคพื้นฐานทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ต่อประเทศไทยซึ่งอาจยังไม่มผี ลประกอบการในอดีตแต่มสี มั ปทานหรือสัญญาที่จะก่อให้เกิดรายได้ท่ี
มัน่ คงในอนาคตอยู่ แ ล้ ว อย่ า งไรก็ต าม ตลาด mai ยัง ไม่ ม ีเ กณฑ์ ด ัง กล่ า ว จึง ควรพิจ ารณาก าหนดเกณฑ์
Infrastructure Company ใน mai เพิ่ม เติม นอกจากนี้ นิ ย ามธุ ร กิจ Infrastructure ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และ
สานักงาน ก.ล.ต. ยังมีความซ้าซ้อนและไม่สอดคล้องกัน ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอปรับปรุงให้นิยาม
ธุรกิจ Infrastructure สอดคล้องกับสานักงาน ก.ล.ต. ด้วย
ประเด็นหารือ
1. เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ทีจ่ ะระดมเงินจากประชาชนในวงกว้างและซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นบริษทั ทีม่ ี
ฐานะการเงิน เข้ม แข็ง ผลประกอบการดี จึง เห็น ควรยกเลิก เกณฑ์ Market Capitalization ที่อ าจเป็ น
ช่องทางให้บริษทั ทีม่ ผี ลการดาเนินงานขาดทุนและมีความเสีย่ งสูงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัน
ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มันของผู
่
ล้ งทุน
2. ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จะกาหนดเกณฑ์ Infrastructure Company ใน mai เพื่อ สนับ สนุ น การเข้าระดมทุน
สาหรับบริษทั ทีท่ าธุรกิจ Infrastructure ทีย่ งั ไม่มกี าไรจากการดาเนินงานแต่แสดงได้ว่าจะมีรายได้มนคงใน
ั่
อนาคต ในลักษณะเดียวกันกับเกณฑ์ Infrastructure Company ของ SET ดังนี้
เกณฑ์ SET (ปัจจุบนั )
เกณฑ์ mai (ข้อเสนอ)
มี ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร Infrastructure ที่
เช่นเดียวกับ SET
ลักษณะ
ก่อให้เกิดรายได้ทม่ี นคงในอนาคต
ั่
ดังนี้
โครงการ
1) มีสมั ปทาน/ได้รบั อนุ ญาตจากราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ 20 ปี และเหลือ 15 ปี หรือ
2) มีส ัญ ญาขาย/ให้ บ ริก ารกับ ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีอายุคงเหลือ 15 ปี
10,000 ลบ. โดยต้อง COD แล้ว
2,000 ลบ.* โดยโครงการทัง้ หมดต้อง
ขนาดโครงการ
กรณีมลี กั ษณะเดียวกันหลายโครงการต้องมี
COD >1 ปี
*เทียบเคียงได้กบั ขนาดของบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพใน
COD > 30% ของมูลค่าโครงการรวม
การเข้าจดทะเบียนใน mai และสอดคล้องกับขนาด
โครงการของบริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียนในอดีต

5

เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน

เกณฑ์ SET (ปัจจุบนั )
3 ปี หลังเข้าจดทะเบียน เมือ่ ครบ 1 ปี ทยอย
Silent Period
ขายได้ 20% ของหุน้ ทีต่ ดิ Silent ในทุก 6 เดือน
1) Feasibility Study
เอกสาร
ประกอบการยื่น 2) Legal Due Diligence เฉพาะกรณีท่ี
Infrastructure อยูใ่ นต่างประเทศ
คาขอ
3) Technological Feasibility เฉพาะกรณี ท่ี
เป็ นเทคโนโลยีใหม่ทไ่ี ม่เคยใช้ในประเทศ
ไทย

เกณฑ์ mai (ข้อเสนอ)
เช่นเดียวกับ SET
เช่นเดียวกับ SET

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดให้ Feasibility Study มีอายุไม่
เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม อายุเอกสารอาจเกิน 3 ปี ได้ หากทีป่ รึกษาทางการเงินทีร่ ่วมยื่นคาขอให้ความเห็น
เพิ่ม เติม ว่ า Feasibility ของโครงการยัง คงเป็ นไปตามเอกสารดัง กล่ า ว และก าหนดให้ Legal Due
Diligence และ Technological Feasibility มีอายุไม่เกิน 1 ปี เพือ่ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีขอ้ มูลประกอบการ
พิจารณารับหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นปั จจุบนั
อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเสนอปรับปรุงนิยามธุรกิจ Infrastructure ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต.1 เพือ่ ลดความซ้าซ้อนในการกาหนดนิยามด้วย

2. ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ผล้ ู งทุนได้รบั ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ทีม่ า
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียนใหม่ยงั อาจไม่มโี อกาสพบปะผูล้ งทุนเพื่อสื่อสารทิศทางของบริษทั ซึง่
ตลาดหลักทรัพย์ม ีกจิ กรรมที่เปิ ดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ทุกไตรมาส (Opportunity Day) เพื่อให้
ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ชแ้ี จงข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษทั แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผูล้ งทุน
และสื่อ มวลชน และเปิ ดโอกาสให้ม ีก ารซัก ถามที่ จ ะช่ ว ยให้ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น เข้า ใจธุ ร กิจ และทิศ ทางผล
ประกอบการและการดาเนินธุรกิจของบริษทั ยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ บริษทั จดทะเบียนและผูล้ งทุน
ประเด็นหารือ
กาหนดให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ต้องด าเนิ นการจัดประชุ มเพื่อให้ข ้อมูล เกี่ยวกับธุ รกิจ และผลการ
ดาเนินงานแก่ผลู้ งทุนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี แรกทีเ่ ข้าจดทะเบียน

1 “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการดังต่อไปนี้ (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้ า (ค) ประปา (ง) ถนน ทางพิเศษ

หรือทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยานหรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือน้าลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการน้าหรือการชลประทาน (ญ) ระบบป้ องกันภัยธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบ
จัดการเพือ่ ลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ด้วย (ฎ) ระบบจัดการของเสีย (ฏ) กิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานตาม (ก)
ถึง (ฎ) หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการทีป่ ระกอบกันเหล่านัน้ เข้าลักษณะทีค่ รบถ้วนดังนี้ 1. มีความเชือ่ มโยง ส่งเสริม
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซ่ึงกันและกันหรือต่อชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 2. ก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ
แปดสิบของรายได้รวมของกิจการทัง้ หมดทีป่ ระกอบกันนัน้
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3. กาหนดเกณฑ์ General Mandate ให้ รองรับการเพิ่ มทุนแบบ Preferential Public Offering (PPO)
ทีม่ า
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ได้กาหนดเกณฑ์การเพิ่ม ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเป็ น
ทางเลือกหนึ่งของการเพิม่ ทุน ให้กบั บริษัทจดทะเบียน โดยบริษทั สามารถขออนุ มตั เิ พียงจานวนหุน้ เพิม่ ทุนและ
ประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้ า และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดเงือ่ นไขให้บริษทั ต้องปฏิบตั ิ หนึ่งในนัน้ คือสัดส่วนของจานวนหุน้ ดังนี้
 การจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน (RO): ไม่เกิน 30%
รวมกันไม่เกิน 30%
 การจัดสรรโดยเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (PO): ไม่เกิน 20%
 การจัดสรรโดยเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด: ไม่เกิน 10%
ต่อมา สานักงาน ก.ล.ต. ได้อนุ ญาตให้บริษทั สามารถออกและเสนอขายหุน้ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้
เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) ในลักษณะการเสนอขายให้ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่ เสนอขายให้ผถู้ อื
หุ้น รายที่จ ะท าให้บ ริษัท มีห น้ า ที่ต ามกฎหมายต่ า งประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ซึ่ง เกณฑ์
General Mandate ยังไม่ครอบคลุมการเพิม่ ทุนแบบ PPO
ประเด็นหารือ
กาหนดให้การขอ General Mandate เพื่อเพิม่ ทุนแบบ PPO (สาหรับทัง้ หุน้ และ TSR) สามารถทาได้ไม่
เกิน 20% เนื่องจากโดยลักษณะของ PPO ผูถ้ อื หุน้ บางรายจะไม่ได้รบั สิทธิเพิม่ ทุนในส่วนนี้ ดังนัน้ การเพิม่ ทุน
แบบ General Mandate จึงควรจากัดที่ 20% เช่นเดียวกับ PO อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนต้องการ
เพิม่ ทุนแบบ PPO มากกว่า 20% ยังคงสามารถทาได้โดยใช้มติเพิม่ ทุนทัวไป
่

4. ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายตลาดเพื่อให้บริ ษทั คงการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามเกณฑ์
ดารงสถานะ
ทีม่ า
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนต้องมีมลู ค่าพาร์ขนั ้ ต่าที่ 0.50 บาทและต้อง
ดารงพาร์ไม่ให้ต่ ากว่า 0.50 บาทตลอดเวลาทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนด้วย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผูล้ งทุน
ยกเว้นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนมาก่อนวันทีเ่ กณฑ์มผี ลใช้บงั คับ
กรณี บริษัทจดทะเบียนจะย้ายตลาดจะต้องมีคุณสมบัติเสมือนรับ หลักทรัพย์ใ หม่ โดยจะต้องมีผลการ
ดาเนินงานและพาร์ขนั ้ ต่าตามเกณฑ์ ยกเว้นคุณสมบัตบิ างประการ เช่น การกระจายการถือหุน้ รายย่อย (Free Float)
การมีท่ปี รึกษาทางการเงิน และ การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนด (Silent Period) เป็ นต้น
เนื่องจากการย้ายตลาดไม่ได้ทาให้สถานะการดารงของบริษทั จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงไป
ประเด็นหารือ
บริษทั จดทะเบียนทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันทีเ่ กณฑ์พาร์ขนั ้ ต่ามีผลใช้บงั คับ และมีความประสงค์ทจ่ี ะย้ายตลาด
ควรได้รบั การยกเว้น คุณสมบัติพาร์ขนั ้ ต่ า เนื่องจากการย้ายตลาดไม่ได้กระทบต่อการดารงสถานะของการเป็ น
บริษทั จดทะเบียน

7

เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน

5. ปรับปรุงฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง
ทีม่ า
ปั จจุบนั การเพิกถอนเมือ่ บริษทั จดทะเบียนร้องขอ (Voluntary Delist) นัน้ บริษทั ต้องได้มติเห็นชอบจากผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด ซึง่ การกาหนดมติ
โดยใช้ฐานเสียงเป็ นหุน้ ทัง้ หมดดังกล่าว อาจเป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ได้ โดยเฉพาะ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนปรับโครงสร้างโดยจัดตัง้ Holding Company และขายหลักทรัพย์ออกใหม่แก่ผถู้ อื หุ้น
ของบริษทั จดทะเบียนพร้อมกับทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน เพื่อนา Holding Company เข้าจด
ทะเบียนแทนบริษทั จดทะเบียนเดิม (Share Swap แบบ 1:1) และผูถ้ อื หุน้ ยังคงถือหุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเดิม
ผ่าน Holding Company ซึง่ โดยสาระแล้วไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงบริษทั เดิมแต่อย่างใด
ประเด็นหารือ
ปรับปรุงฐานเสียงสาหรับมติ Voluntary Delist กรณีจดั ตัง้ Holding Company เพือ่ เข้าจดทะเบียนแทน
บริษทั จดทะเบียนเดิม (Share Swap แบบ 1:1) ให้เป็ น 3/4 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง จากเดิมทีเ่ ป็ นจานวนหุน้ ทัง้ หมด เพือ่ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง

6. ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่ วยงานกากับดูแล
ทีม่ าและประเด็นหารือ
เพือ่ ให้เกณฑ์มคี วามชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่วยงานกากับดูแล ขอเสนอปรับปรุงเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ปัจจุบนั
เกณฑ์รบั หลักทรัพย์
เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนิน งานของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนดว่าบริษทั ต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ก่อนยื่นคาขอ และหาก
มีเหตุการณ์ หรือมีการเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ อาจพิจารณา
เสมือนการยืน่ คาขอใหม่ได้
เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อ ผู้จ ัด การ (CEO) หรือ กรรมการเกิน กึ่ง หนึ่ ง พ้น จากต าแหน่ ง หรือ มีก าร
เปลี่ยนแปลง ถือเป็ นเหตุการณ์ สาคัญ ที่มหี รือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหลักทรัพ ย์หรือต่อการตัด สิน ใจในการลงทุน ซึ่ง บริษัทจดทะเบียนมี
หน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยทันที
การนาส่งประวัตกิ รรมการ
 เกณฑ์ ตลท. : ให้นาส่งประวัตกิ รรมการตรวจสอบ (AC) ภายใน 3 วันทาการ
 เกณฑ์ ก.ล.ต. : ให้นาส่งประวัตกิ รรมการภายใน 7 วันทาการ
การเปิ ดเผยโครงการ Treasury Stock
 เกณฑ์ ตลท.: ให้เปิ ดเผยโครงการ Treasury ภายใน 3 วันทาการ
 กฎกระทรวง: ให้เปิ ดเผยโครงการ Treasury ภายใน 14 วัน

ประเด็นหารือ
กาหนดเพิม่ เติมให้ชดั เจนว่า
ผูย้ น่ื คาขอต้องมีผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ใน
ระหว่างการพิจารณาคาขอ
กาหนดกรณีน้ีออกมาให้
ชัดเจน ว่าเป็ นเกณฑ์ทต่ี อ้ ง
เปิ ดเผยทันที
ปรับปรุงเกณฑ์ ตลท. เป็ น 7
วันทาการให้สอดคล้องกัน
ปรับ ปรุ ง เกณฑ์ ตลท. ให้
เป็ นไปตามที่ก ฎกระทรวง
กาหนด
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ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์

(ชือ่ ย่อ

)

สถานะของผูใ้ ห้ความคิดเห็น (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: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิ่ มคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียน
1.1 ท่ า นเห็น ด้ว ยกับ การยกเลิก เกณฑ์ Market Capitalization ใน SET และ mai และก าหนดเกณฑ์ร บั
หลักทรัพ ย์ส าหรับ Infrastructure Company ใน mai เช่น เดีย วกับ ใน SET ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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1.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบั การปรับปรุงนิยามของ Infrastructure ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และการกาหนดอายุของเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาขอกรณี Infrastructure Company ให้
ชัดเจน
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อหารือที่ 2: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ผ้ลู งทุนได้รบั ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ท่านเห็นด้วยกับ การกาหนดให้บริษทั ที่เข้าจดทะเบียนใหม่ ต้องดาเนินการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล เกีย่ วกับ
ธุรกิจและผลการดาเนินงานแก่ผลู้ งทุนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี แรกที่เข้าจดทะเบียน
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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ข้ อ หารื อ ที่ 3: ก าหนดเกณฑ์ General Mandate ให้ ร องรับ การเพิ่ มทุ น แบบ Preferential Public
Offering (PPO)
ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดให้การเสนอขายแบบ PPO สามารถทา General mandate (สาหรับทัง้ หุน้ และ
TSR) ได้ไม่เกิน 20% เช่นเดียวกับการเพิม่ ทุนแบบ PO ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อหารือที่ 4: ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายตลาดเพื่อให้บริ ษทั คงการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ตามเกณฑ์ดารงสถานะ
ท่ า นเห็น ด้ว ยกับ การยกเว้น คุ ณ สมบัติพ าร์ข นั ้ ต่ า ส าหรับ บริษัท จดทะเบีย นที่จ ะย้า ยตลาด ตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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ข้อหารือที่ 5: ปรับปรุงฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง
ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงฐานเสียงสาหรับมติ Voluntary Delist กรณีจดั ตัง้ Holding Company เพือ่ เข้าจด
ทะเบียนแทนบริษทั จดทะเบียนเดิม ทีม่ ี Swap Ratio 1:1 ให้เป็ น 3/4 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง หรือไม่
 เห็นด้วย

 เห็นด้วย แต่รายละเอียด
เป็ นอย่างอืน่

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อหารือที่ 6: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่ วยงานกากับดูแล
6.1 ท่า นเห็น ด้ว ยกับ การกาหนดเพิม่ เติม ให้ช ดั เจนว่ า ผู้ย่นื คาขอต้องมีผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ใน
ระหว่างการพิจารณาคาขอ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย
 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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6.2 ท่านเห็นด้วยกับการกาหนดเหตุการณ์สาคัญให้ชดั เจนกรณีให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยทันทีเมื่อ CEO
หรือกรรมการเกินกึง่ หนึ่ง พ้นจากตาแหน่งหรือมีการเปลีย่ นแปลง ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย
 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

6.3 ท่ า นเห็น ด้ว ยกับ การขยายเวลาน าส่ ง ประวัติ AC จาก 3 วัน ท าการเป็ น 7 วัน ท าการ ตามที่ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย
 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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6.4 ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์การเปิ ดเผยโครงการ Treasury ให้เป็ นไปตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนด
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอหรือไม่
 เห็นด้วย
 เห็นด้วย แต่รายละเอียด (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เป็ นอย่างอืน่
 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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