สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษทั จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มแสดงความคิดเห็น
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาความคิดเห็นของทุกท่าน
มาร่วมพิจารณาเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งนี้ต่อไป
ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 9 ราย
และ 3 หน่วยงาน ซึง่ ประกอบไปด้วย บริษทั จดทะเบียน 2 ราย ทีป่ รึกษาทางการเงิน 5 ราย บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
ลงทุน 1 ราย ผูล้ งทุน 1 ราย สมาคมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (maiA) ชมรมวาณิชธนกิจ และ
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) โดยมีความเห็นสรุปดังนี้

สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน

ข้อหารือที่ 1: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิ่ มคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียน
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อเพิม่ คุณภาพของบริษทั จดทะเบียน โดยยกเลิกเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ทพ่ี จิ ารณา Market
Capitalization ทัง้ ใน SET และ mai เพื่อให้บริษทั ทีจ่ ะจดทะเบียนได้ตอ้ งเป็ นบริษทั ทีม่ กี าไรมาแล้ว ยกเว้นธุรกิจ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Company) ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเกณฑ์ไว้เป็ นการเฉพาะ
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ การยกเลิก
เกณฑ์ Market Capitalization ใน SET และ mai และ
ก าหนดเกณฑ์ ร ับ หลัก ทรัพ ย์ ส าหรับ Infrastructure
เห็นด้วย
33%
Company ใน mai เช่นเดียวกับใน SET
2. ผู้ใ ห้ค วามเห็น บางรายมี ค วามเห็น เพิ่ม เติม ว่ า ควร
ไม่เห็นด้วย
67%
กาหนดเกณฑ์ Infrastructure Company ของ mai ใน
ลักษณะเดียวกับ SET คือ มีขนาดโครงการรวมไม่ต่ า
กว่า 2,000 ล้านบาทตามทีเ่ สนอ แต่เพิง่ เริม่ มีรายได้เชิง
พาณิชย์ (COD) และหากมีลกั ษณะเดียวกันหลายโครงการต้อง COD ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการ
รวม (ข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์ ฯ คือ มีขนาดโครงการรวมไม่ต่ ากว่า 2,000 ล้านบาทและมีรายได้เชิ ง
พาณิชย์มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี )
3. ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า การยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization เป็ นการปิ ดโอกาสการระดมทุน
ของบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างกาไรได้ภายหลังเข้าจดทะเบียน รวมทัง้ ผูล้ งทุนได้รบั
ข้อมูลครบถ้วนและเป็ นผูต้ ดั สินใจลงทุน นอกจากนี้ ผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีความรูใ้ นการลงทุน
และรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ ทัง้ นี้ ผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยแสดงความเห็นเพิม่ เติมว่า ควรพิจารณาใช้ตวั เลขทาง
การเงินอืน่ เช่น รายได้ หรือ EBITDA ประกอบกับเกณฑ์ Market Capitalization
4. ผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกับการปรับปรุงนิยามของ Infrastructure ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และการกาหนดอายุของเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นคาขอกรณี Infrastructure Company
ให้ชดั เจน โดยมีความเห็นเพิม่ เติมว่า ควรให้บริษทั ผูเ้ สนอขายร่วมให้ความเห็นในเอกสาร Feasibility Study
ข้อหารือที่ 2: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้ผ้ลู งทุนได้รบั ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอกาหนดให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ต้องดาเนินการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับธุรกิจและผลการดาเนินงานแก่ผลู้ งทุนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายในปี แรกทีเ่ ข้าจดทะเบียน
อันจะเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหารของบริษทั ได้ชแ้ี จงข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษทั แก่นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ผูล้ งทุน และสือ่ มวลชน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อทัง้ บริษทั จดทะเบียนและผูล้ งทุน
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สรุปความเห็นที่ ได้รบั
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกับการกาหนดเกณฑ์ตามทีเ่ สนอ โดยมีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 ควรให้บริษทั สามารถเลือกสถานทีจ่ ดั ประชุมเองได้ และให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล การจัดประชุมผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ควรกาหนดรายละเอียดการจัดประชุม เช่น ให้มกี ารรายงานการใช้เงินเพิม่ ทุนว่าสอดคล้องและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทแ่ี จ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ในช่วง IPO หรือไม่
ข้อหารือที่ 3: กาหนดเกณฑ์การเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้รองรับการเพิ่ มทุน
แบบ Preferential Public Offering (PPO)
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
กาหนดให้การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ในลักษณะการเสนอขายหุน้ หรือ TSR
ให้ผู้ถือหุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น โดยไม่เ สนอขายให้ผู้ถือ หุ้น รายที่จ ะทาให้บ ริษัทมีหน้ า ที่ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (PPO) สามารถทาได้ไม่เกิน 20% เนื่องจากโดยลักษณะของ PPO ผูถ้ อื หุน้ บางรายจะไม่ได้รบั สิทธิ
เพิม่ ทุนในส่วนนี้ ดังนัน้ การเพิม่ ทุนแบบ General Mandate จึงควรจากัดที่ 20%
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การ
ก าหนดเกณฑ์ ต ามที่ เ สนอ โดยผู้ ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นเพิม่ เติมว่า บริษัทควรระบุชดั เจนถึงประโยชน์ ท่ี
คาดว่าจะได้รบั และช่วงราคาทีจ่ ะขายหุน้
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ควรทาได้ไม่เกิน
30% เช่นเดียวกับ การเสนอขายผู้ถือหุ้น เดิม (RO) เพราะ
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้สทิ ธิ

17%

เห็นด้วย
83%

ไม่เห็นด้วย

ข้อหารือที่ 4: ปรับปรุงเกณฑ์การย้ายตลาด
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
กรณีบริษัทจดทะเบียนจะย้า ยตลาดจะต้องมีคุณสมบัติเสมือนรับ หลักทรัพ ย์ใ หม่ โดยจะต้องมีผลการ
ดาเนินงานและพาร์ขนั ้ ต่ าตามเกณฑ์ ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ เช่น การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ( Free
Float) การมีทป่ี รึกษาทางการเงิน และ การห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในเวลาทีก่ าหนด (Silent Period) เป็ น
ต้น เนื่องจากการย้ายตลาดไม่ได้ทาให้สถานะการดารงของบริษทั จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงไป จึงเห็นควรให้ยกเว้น
คุณสมบัตพิ าร์ขนั ้ ต่าด้วย
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์ตามทีเ่ สนอโดยไม่มคี วามเห็นเพิม่ เติม
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ข้อหารือที่ 5: ปรับปรุงฐานเสียงของมติ Voluntary Delist เพื่อไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
ปรับปรุงฐานเสียงสาหรับมติ Voluntary Delist กรณีจดั ตัง้ Holding Company เพื่อเข้าจดทะเบียนแทน
บริษทั จดทะเบียนเดิม ทีม่ ี Swap Ratio 1:1 ให้เป็ น 3/4 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง จากเดิมทีก่ าหนดเป็ นจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้วทัง้ หมด เพือ่ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้าง
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกรายเห็นด้วยกับการปรับปรุงเกณฑ์ตามทีเ่ สนอโดยไม่มคี วามเห็นเพิม่ เติม
ข้อหารือที่ 6: ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อความชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่ วยงานกากับดูแล
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับทราบความเห็น
เพือ่ ให้เกณฑ์มคี วามชัดเจน ลดการตีความ และสอดคล้องกับหน่วยงานกากับดูแล ขอเสนอปรับปรุงเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ปัจจุบนั
เกณฑ์รบั หลักทรัพย์
เกณฑ์การพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนดว่าบริษทั ต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ก่อนยื่นคาขอ และหาก
มีเหตุการณ์หรือมีการเปลีย่ 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 ย์หรือต่อการตัดสิน ใจในการลงทุน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนมี
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
กาหนดกรณีน้อี อกมาให้
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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สรุปความเห็นที่ ได้รบั
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการกาหนด
เพิม่ เติมให้ชดั เจนว่า ผูย้ น่ื คาขอต้องมีผลการดาเนินงาน
8%
ตามเกณฑ์ในระหว่างการพิจารณาคาขอ
เห็นด้วย
ผู้ท่ไี ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควร
ไม่เห็นด้วย
พิจารณาผลการดาเนินงานเมื่อยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียน
92%
และก่อนอนุมตั คิ าขอ นอกจากนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ว่า ควรให้ปรับปรุงรายการทางบัญชีหรือรายการพิเศษ
ทีเ่ กิดครัง้ เดียว เช่น ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างหรือจ้างทีป่ รึกษา ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี เป็ นต้น
2. ผู้ต อบแบบสอบถามทุกรายเห็น ด้วยกับการกาหนดเหตุการณ์ ส าคัญให้ช ดั เจนกรณี ใ ห้บริษัทจดทะเบียน
เปิ ดเผยทันทีเมื่อ CEO หรือกรรมการเกินกึง่ หนึ่ง พ้นจากตาแหน่ งหรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความเห็น
เพิม่ เติมว่า ควรกาหนดให้มกี ารเว้นวรรคการเข้าดารงตาแหน่งในบริษทั ทีม่ ธี ุรกิจเดียวกันเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
3. ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยกับ การขยาย
เวลานาส่งประวัติ AC จาก 3 วันทาการเป็ น 7 วันทา
การ ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า AC เป็ นเสมือน
หนึ่ งในตัว แทนของผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อยจึง ควรให้ม ีก าร
เปิ ดเผยข้อมูลโดยเร็วที่สุด และคาดว่ามิได้เพิม่ ภาระ
ให้แก่บริษทั จดทะเบียนเนื่องจากการพิจารณาแต่งตัง้
AC ต้องมีประวัตอิ ยูแ่ ล้ว
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการปรับปรุง
เกณฑ์การเปิ ดเผยโครงการ Treasury ให้เป็ นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนด ส่ ว นผู้ ท่ี ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การ
ปรับปรุงเห็นว่า การขยายระยะเวลาการเปิ ดเผยอาจยิง่
เพิม่ ความไม่ชดั เจนและอาจกระทบต่อราคาหุน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้

8%

เห็นด้วย

92%

17%

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

8%

ไม่เห็นด้วย
75%

ไม่แสดง
ความเห็น
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