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วิทยานิพนธ์ฉบับนี วัตถุประสงค์ในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้อม เพื่อให้ผู้ที่ต้องการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการเข้าจดทะเบีบนกับตลาดหลักทรัพย์ และ
อีกประเด็นที่ผู้เขียนสนใจศึกษาคือ หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของ
ประเทศไทย และ ต่างประเทศเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข และน้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่
เกิดขึ นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศึกษากรณีปัญหาที่เกิดขึ นต่างๆจากบริษัทที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่าการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั งสองรูปแบบมีข้อดี
และข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าสถานะการณ์และความพร้อมทางธุรกิจจะเอื ออ้านวยให้บริษัทที่
ต้องการเข้าจดทะทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใช้วิธีการใดในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แต่
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ยังเปิดช่องให้มีการหลบเลี่ยงการ
ตรวจจับบริษัทที่เข้าเกณฑ์การจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ทั งหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศไทยยังคงเปิดช่องทางให้บริษัทที่มีความต้องการ เข้ามาหา
ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และ ใช้การเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ  โดยมิได้ต้องการเข้ามาป็นบริษัทที่
ต้องการระดมทุนจากประชาชนเพื่อหวังประโยชน์ในการขยายธุรกิจให้เติบโตมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

โดยผู้เขียนขอน้าเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจจับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดลักทรัพย์โดยอ้อม รวมถึงหลักเกณฑ์การควบคุมบริษัทที่เข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
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The purpose of this thesis is to study laws relevant to backdoor listing in order to 

provide information for making decisions by applicants for selecting registration 

methods for their companies with the Stock Exchange of Thailand (SET). Another issue 

that the author was interested in the criteria of backdoor listing in Thailand and other 

countries in order to find and apply guidelines to the context of SET. The case studies 

are the problems of the companies using the backdoor listing method. 

It was found that both types of the registrations with SET have different 

advantages and disadvantages depending on situations and readiness. However, the 

criteria still provided opportunities for companies to avoid being detected as ones using 

the backdoor listing method. The criteria in Thailand still provided opportunities for 

companies to exploit the reliabilities of the companies registered with SET and illegally 

use benefits from being registered with SET without raising funds from people in order 

to expand their businesses. 

The author provided suggestions for adjusting the criteria for checking the 

acquisitions of the properties of the companies registered with SET by using the 

 



 ค 

backdoor listing method as well as the criteria for controlling companies registering with 

SET by using this method. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยสามารถท้าได้ 2 วิธีคือการเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงซึ่งต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing)  
เป็นช่องทางอีกวิธีหนึ่งในการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งใช้ระยะเวลาสั นและใช้
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง และ ยังเหมาะสมกับกิจการบาง
ประเภทที่มีความจ้าเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ในช่วงระยะเวลาที่จ้ากัด การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing)  
ความหมายว่าการที่บริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างๆของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อค้านวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แล้วท้าให้สินทรัพย์ของบริษัทที่ได้มานั นมีจ้านวนมากกว่าสินทรัพย์ เดิมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจในการควบคุมบริษัทจดทะเบียน
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือ กรณีที่
บริษัทจดทะเบียนเข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนแล้วส่งผลท้าให้บริษัทจดทะเบียน
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของสินทรัพย์ตั งแต่ร้อยละ 100 ขึ นไป เมื่อน้ามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเทียบ
กับสินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน ร่วมทั งการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีผลท้าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนต้องถือหุ้นลดลงจนต่้ากว่าร้อยละ 50  ของทุนที่ช้าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน การท้า
รายการซื อขายสินทรัพย์ดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ท้าให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่
ต้องผ่านขั นตอนการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน จึงท้า
ให้เป็นที่นิยมส้าหรับ บริษััทที่ต้องการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย
ระยะเวลารวดเร็ว ลดต้นทุนทางธุรกรรมได้อย่างมาก อีกทั งยังเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนใน
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กลุ่มฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับเกณฑ์ก้ากับดูแลหุ้นในกลุ่มฟื้นฟู
กิจการด้วยการปรับปรุงแนวทางด้าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะและการ
ด้าเนินงาน โดยตลาดหลักทรัพย์จะให้เวลา 3 ปี ส้าหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะ
ทางการเงินและการด้าเนินงาน ดังจะเห็นได้จากบริษัทเอ็นเนอร์จี เพอร์เฟค จ้ากัด ที่เข้าท้ารายการ
เพื่อจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมผ่านบริษัทแอ๊ดว้านซ์ เพนท์ แอนด์เคมิคอล(ไทยแลนด์) 
จ้ากัด (มหาชน) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ้ากัด (มหาชน)1 ส่งผลให้หุ้น
ของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพ้นท์ เดิมได้กลับมาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ในนามของหุ้นบริษัทใหม่คือ 
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวสร้างประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนรายย่อยที่ติดค้างถือ
หุ้นของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพ้นท์ เดิมอยู่และยังท้าให้เจ้าหนี ของ บริษัท แอ๊ดวานซ์ เพ้นท์ ได้รับการ
ช้าระหนี จากการขายสินทรัพย์เดิมของบริษัทแอ๊ดวานซ์เพ้นที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว การเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมสร้างประโยชน์อย่างมากทั งต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี ของบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มฟื้นฟูกิจการ  
       แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้อม 
(backdoor listing) อาจเป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมิได้มีเจตนาเพื่อระดมทุนจากประชาชนในการ
ประกอบกิจการให้บรรลุผลทางธุรกิจอย่างแท้จริง แต่อาจใช้การเข้าจดทะเบียนโดยอ้อม เป็น
เครื่องมือในการสร้างราคาหุ้นเพื่อท้าก้าไรให้กับตนเองและพวกพ้องทั งในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand:SET) และการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์(Over the 
counter:OTC) หากได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2  
 ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ก ต้องการที่จะใช้การเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็น
เครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ บริษัท ก โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการด้าเนินการทาง
ธุรกิจอย่างแท้จริง แต่กลับใช้ช่องทางที่กฎหมายเปิดช่องให้กระท้าการได้ เข้ามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการท้าก้าไรจากราคาหุ้น ทั งในตลาดหลักทรัพย์
และนอกตลาดหลักทรัพย์โดยอาจใช้วิธีการดังนี  บริษัท ก ซึ่งกระท้าการโดยนาย ก และอาจไม่มี

                                           
1 หุ้นอินไซด,์ EARTS พุ่งติดจรวด, ค้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จาก  

http:// www. hooninside.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 
48311:earth-&cadit =73:2010-09-01-09-35-22 

2 ความหมายตามข้อ20 ของประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547. 
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เงินทุนมากพอในการประกอบธุรกิจ อีกทั งบริษัทก็มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเข้ามาศึกษาข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์
โดยเลือกบริษัทที่มีขนาดเล็กที่ก้าลังประสบปัญหาทางธุรกิจหรือบริษัทที่ขาดความเชื่อมั่นจากนัก
ลงทุน โดยเริ่มท้าการเจรจาด้วยข้อเสนอขอซื อกิจการโดยให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ขายแต่ “ชื่อกิจการ” ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่กิจการที่แท้จริงเสนอคืนให้กับ
เจ้าของเดิมหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ทั งทรัพย์สินและกิจการ ซึ่งวิธีนี  บริษัท ก ไม่ต้องเสียเวลาในการสร้าง
ธุรกิจและปฏิบัติตามขั นตอนต่างๆตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงอีกทั งใช้
เงินในจ้านวนไม่มาก เพื่อเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อจากนั นอาจท้าการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหรือเปลี่ยนชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับการประกอบ
ธุรกิจต่อไปซึ่งท้าได้ตามมกฏหมาย ขั นตอนต่อไปก็ออกหุ้นเพิ่มทุน [การออกหุ้นเพิ่มทุนด้วยวิธีนี ไม่มี
ความยุ่งยากเหมือนการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายประชาชน (Public Offering) ] หรือให้สิทธิแก่ผู้
ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุนด้วยการออกวอแรนต์ (warrant) ขั นตอนนี อาจท้าก้าไรได้จากการขายวอแรนต์ 
(warrant) แต่วัตถุประสงค์หลักคือต้องการเพิ่มจ้านวนหุ้นให้กับบริษัทได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ต่อจากนั นอาจใช้วิธีการแตกพาร์เพื่อให้ราคาหุ้นไม่สูงมากนักเมื่อมีการเคลื่อนไหวราคาหุ้นเพียง
เล็กน้อย ผู้ที่มีหุ้นอยู่ในมือจ้านวนมากก็ได้รับผลประโยชน์มหาศาลด้วยการสร้างข่าวให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ท้าให้ราคาหุ้นเกิดความเคลื่อนไหว [ในบางกรณีนักลงทุนก็ทราบว่าราคาหุ้นที่สูงขึ นไม่ได้
เป็นไปตามกลไกลตลาดที่แท้จริงแต่ก็ยังซื อเพราะคิดว่าจะท้าก้าไรได้ในขณะที่ราคาหุ้นสูงแต่กลับขาย
ไม่ทัน] กับราคาหุ้นที่อยู่ในตลาด นอกจากนี ยังมีผลกับการใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์เสนอขายหุ้นกับนักลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งสามารถท้าได้ตามกฎหมาย (Big lot) ผู้ที่
หลงเชื่อก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีก
ทั งอาจถูกหลอกให้ซื อหุ้นในราคาที่ต่้ากว่าราคาตลาดตามที่กฎหมายก้าหนดโดยใช้อุบายต่าง ๆเพื่อให้
ผู้ที่ถูกหลอกให้ซื อหุ้นเช่ือว่าได้หุ้นมาในราคาถูกมากและจะท้าก้าไรได้จริงในอนาคต 

จากกรณีที่เกิดเป็นประเด็นในสังคมจากข่าวเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยากรชื่อดัง
ด้านการให้ก้าลังใจและสร้างแรงจูงใจในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในสังคมมีส่วนใน
การชักชวนให้ประชาชนซื อขายหุ้นบริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมจน้ามาสู่ความ
เสียหายต่อนักลงทุนเป็นเงินจ้านวนหลายล้านบาท ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าจากข้อเท็จจริงเท่าที่ปรากฏในข่าวยังสรุปไม่ได้ว่ามีการกระท้าที่เข้าข่ายผิด
กฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่โดย ก.ล.ต.จะพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงหากอยู่ในส่วนที่ ก.ล.ต.
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ดูแลก็จะด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป3 จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นว่าการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมท้าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยกับสังคมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้
ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และจ้าเป็น
หรือไม่ต้องมีมาตรการหรือวิธีการตรวจสอบบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
เพื่อให้บริษัทที่จดทะเบียนโดยวิธีนี มีขั นตอนตามกฎหมายที่รัดกุมขึ นกว่าที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้คดีนี 
จะยังไม่ถึงที่สุดแต่อย่างน้อยก็ท้าให้เห็นถึงปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม การ
ที่กฎหมายหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้บริษัทเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมอาจเป็นช่องทางให้เกิดความเสียหายกับนักลงทุน เศรษฐกิจ รวมถึงภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้กระท้าการอาจอาศัยช่องทางนี ที่กฎหมายเปิดช่องให้ใช้เป็นโอกาสในการ
หาประโยชน์อันมิชอบ จึงจ้าเป็นต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ นกับประเทศไทย 
เพราะส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและภาพลักษณ์การลงทุนของประเทศไทย 
โดยการแก้ไขกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในส่วนของเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์ให้เหมือนกับการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางตรงโดยไม่ให้มีการผ่อนผันเกณฑ์
คุณสมบัติและการตรวจสอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนจึงต้องการศึกษาประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจาก
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอันน้ามาซึ่งการหาประโยชน์จากการเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆและวิธีการป้องกันไม่ให้บริษัทที่ขาดคุณสมบัติที่เพียงพอ
หรือบริษัทที่ต้องการหาประโยชน์อันมิชอบจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงศึกษามาตรการการก้ากับดูแลของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมก่อความ
เสียหายให้กับประชาชนดังต่อไปนี  

1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547

โดยอาจมีช่องทางอันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์เพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 

                                           
3 ข่าวสดออนไลน์, ก.ล.ต.ลุยสอบ ครูอ้อย เขม็ทิศชีวิต ปมชวนลูกศิษย์ซือ้หุ้นสูญเงินหลาย

ล้าน, ค้นวันที ่22 มิถุนายน 2560, จาก http://www.khaosod.co.th. 
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2) ความรับผิดส้าหรับกรรมการผู้มีอ้านาจของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

โดยอ้อมกรณีที่สร้างความเสียหายกับนักลงทุน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 ที่

แก้ไขกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อผู้แทนนิติ

บุคคลในกรณีที่นิติบุคคลกระท้าความผิดซึ่งจะเอาผิดกับผู้แทนนิติบุคคลได้ก็ต่อเมื่อ

พิสูจน์ได้ว่าผู้แทนนิติบุคคลท้าผิด โดยโจทย์ต้องมีภาระการพิสูจน์ว่าผู้แทนนิติบุคคล

กระท้าความผิด 

3) การก้ากับดูแลของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใน

กรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ เข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์โดยอ้อม รวมถึงอุปสรรคในทางปฏิบัติ ของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการตรวจสอบบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์โดยอ้อม 

ว่าเหตุใดจึงมีการน้าการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมมาใช้ในการหาประโยชน์อันมิชอบ
ให้กับตัวเองและพวกพ้องได้ และหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีป้องกันปัญหา
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตลาดทุนประเทศไทย 
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทั ง
ทางตรง และ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) เปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสียในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ระหว่างการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยตรงและการเข้าจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม  

2 เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ใน
ประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศที่อนุญาตให้เข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) 

3 เพื่อศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ นจากการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) 
          4 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) กรณีส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทั งในตลาด
หลักทรัพย์และการซื อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ 
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 สมมุติฐานในการวิจัย 

การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เป็นการ
ระดมทุนเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางการระดมทุนจากประชาชนจ้านวนมาก โดย
มีข้อดีคือไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งต้องแบกรับต้นทุนในเรื่องของดอกเบี ยเงินกู้ ท้าให้การ
ขยายธุรกิจต้องใช้ต้นทุนสูงและบางกรณีธุรกิจต้องสะดุดเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่
หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) กลับเปิดช่องทางให้ผู้
ที่มิได้ประสงค์จะระดมทุนจากประชาชนเพื่อขยายธุรกิจ หรือ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ เข้ามา
หาผลประโยชน์จากประชาชนผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างราคาและท้าก้าไรโดยไม่ได้มีความจริงใจในการ
ประกอบธุรกิจ หรือ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจที่ท้าอยู่ ก่อให้เกิดการใช้ช่องว่างของ
กฎระเบียบต่างๆของตลาดหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการสร้างราคาและความน่าเชื่อของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในขณะที่กฎหมายก็ยังเปิดช่องทางให้และเอื ออ้านวยให้ท้าได้ ดังนั นจึงควรปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้
ประสงค์จะเข้ามาระดมทุนจากประชาชนหรือประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง ใช้เป็นช่องทาง ในการหา
โอกาสสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของตนตามหลักเกณฑ์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประโยชน์จากประชาชนที่เข้ามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 วิธีการศึกษาวิจัย 

ศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศึกษาโดยวิธีวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกสารการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข้อมูล
เอกสารต้าราส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
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 ขอบเขตของการท าวิจัย 

ศึกษาเปรียบเทียบการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) ในประเทศไทยและศึกษาปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมภายในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งได้แก่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ท้าให้ทราบถึงทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทั ง
ทางตรง และ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) เข้าใจในข้อ
แตกต่างระหว่างการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) ในประเทศไทยว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร รวมถึง
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เป็นกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และสามารถน้าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 2 ท้าให้ทราบถึงแนวคิดในการจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประแทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และวิธีการในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนส้าหรับผู้ที่
ต้องการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยเลือกวิธีการจดทะเบียนที่เหมาะสมกับโอกาส
ทางธุรกิจของผู้ศึกษา เข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์ที่แตกต่างในกฎหมายแต่ละประเทศในการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) 

3 ท้าให้ทราบถึงปัญหาข้อกฎหมายที่อาจถูกน้ามาใช้การหาผลประโยชน์จากการเข้าจด
ทะเบียนโดยอ้อมรวมถึงอ้านาจควบคุมของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ และ ตลาด
หลักทรัพย์ ในการตรวจสอบบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing)  
กรณีการใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหาผลประโยชน์จากนัก
ลงทุนและ เป็นแนวทางในการให้ความรู้กับนักลงทุนเพื่อให้รู้เท่าทันกับเล่ห์เหลี่ยม และ กลโกงของ
บุคคลที่ไม่มีความจริงใจในการประกอบธุรกิจ แต่กลับอาศัยช่องทาง ที่กฎหมายเปิดช่องให้ น้าไปสู่
การสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหาประโยชน์จากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4 ท้าให้ทราบถึงความแตกต่างและวิธีการแก้ปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมในต่างประเทศ และน้าแนวทางการแก้ปัญหาของต่างประเทศมาปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์
ของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุน 
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 5 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) ในประเทศไทยโดยไม่ท้ าให้ เป็นช่องทางในการหา
ผลประโยชน์จากผู้ที่มิได้ประสงค์ที่จะด้าเนินการเพื่อธุรกิจอย่างแท้จริง 
 
 



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านการเข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์ 

การประกอบธุรกิจ สิ่งที่ส้าคัญมาก คือ เงินลงทุน4 ตลาดทุนมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
และการผลิตสินค้า การส่งเสริมให้เกิดตลาดทุนท้าให้นักลงทุน และ นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามา
ลงทุน เนื่องจากมีแหล่งเงินทุนในการน้าไปใช้ประกอบกิจการ เมื่อเกิดการลงทุนเศรษฐกิจเกิดการ
หมุนเวียนท้าให้เป็นการส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจมี
การขับเคลื่อนท้าให้เกิดการบริโภคที่สูงขึ นมีการจ้างงานมากขึ น เมื่อมีการจ้างงานมากขึ นเศรษฐกิจ
เกิดการขยายตัว เมื่อเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ นมีการบริโภคในปริมาณที่มากขึ นท้าให้
ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ น ดังนั น
ตลาดทุนจึงเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนในรูปแบบต่างๆทั งยังเป็นการน้าเม็ดเงินที่อยู่
นิ่งกลับมาท้าให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนและได้ผลตอบแทนที่สูงขึ นกว่าเดิม ดังนั นตลาดทุนจึงเป็น
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการขับเครียดระบบเศรษฐกิจที่ส้าคัญอีกช่องทางหนึ่งในแง่ของการลงทุนและการ
พัฒนาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ   

 

 แนวคิดในการเกิดตลาดทุนและความส าคัญของหลักทรัพย์ 

ในประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ตลาดทุนจะมีการพัฒนาไปมาก การหาทุนมาด้าเนิน
ธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ (Financing  Business) จะนิยมท้ากันในรูปของการออกหลักทรัพย์
ป ระ เภ ท ต่ า ง  (Corporate Securities) ห ลั ก ท รั พ ย์ เห ล่ านี จ ะ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ทุ น  (Equity  
Instruments) และเป็นสื่อกลางการลงทุน (Media of Investment) กล่าวคือ ผู้หาทุนจะออกตรา
สารให้แก่ผู้ลงทุนยึดถือไว้เพื่อเป็นตัวแทนหรือเครื่องแสดงการลงทุน ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของใบ
หุ้น พันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิต่างๆโดยเรียกระบบเศรษฐกิจมีว่า “The System of Securities 
Capitalism” 

                                           
4 novabizz, ความหมายและความส าคัญของเงนิทุน, คน้วันที ่2 กมุภาพันธ ์2560 จาก 

https://www.novabizz.com/Business.htm. 
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 ในการหาทุน (financing)  ในตลาดทุนนั นเป็นการหาเงินทุนถาวรระยะยาว มีหลักการอยู่ว่า 
“จะต้องหาทุนโดยมีต้นทุนที่ต่้าที่สุด” (Low Cost of Capital Fund) ตลอดจนมีเงื่อนไขอื่นที่เป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจ และยังจะต้องพิจารณาถึงภาวะตลาดทุนอีกด้วยว่าในสถานการณ์ใดควรจะออก
หลักทรัพย์ประเภทใด เพื่อให้การหาเงินทุนได้รับผลส้าเร็จตามเป้าหมายและธุรกิจได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด 

ในด้านการลงทุน (Investment) นั นจะมีหลักการตรงกันข้ามกับการหาทุนกล่าวคือผู้ลงทุน
จะต้องพิจารณาว่าจะลงทุนอย่างไรในหลักทรัพย์ประเภทใด ชนิดใด ในโอกาสใดจึงจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) นั่นคือมีก้าไรจากเงินลงทุนหรือก้าไรส่วนทุน   
(Capital Gains) หรือได้รับดอกเบี ยหรือเงินปันผล (Investment Yields) มากที่สุด 

ผลดีของการออกหลักทรัพย์ลงทุนมีทั งในแง่ของผู้ลงทุนผู้หาทุนและในแง่ของเศรษฐกิจในแง่
ของผู้ลงทุน คือ ผู้ลงทุนย่อมมีโอกาสเลือกลงทุนได้อย่างกว้างขวางในหลักทรัพย์ของธุรกิจต่างๆได้
หลายประเภท หลายกิจการ ตามที่ผู้ลงทุนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์หรือเหมาะสมกับความต้องการของ
ตน ผู้ลงทุนสามารถจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี ผู้ลงทุน
ยังมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้หลายๆ กิจการในขณะเดียวกัน เช่น กิจการธนาคาร กิจการ
บริษัทเงินทุน กิจการผลิตเครื่องดื่ม หรือ กิจการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยจัดสรรเงินลงทุน
เพื่อซื อหลักทรัพย์ของกิจการเหล่านั นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่มีการออกหลักทรัพย์แล้วโอกาส
อย่างกว้างขวางเช่นนี ย่อมจะไม่มีเพราะการลงทุนประกอบกิจการต่างๆจะต้องใช้เงินลงทุนจ้านวนมาก 
ในแง่ของผู้หาทุน จะได้รับประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน กล่าวคือผู้หาทุนย่อมมีโอกาสหาทุน  (financing) 
มาลงทุนในกิจการต่างๆ หรือประกอบธุรกิจการค้าและบริการต่างๆได้ง่ายและเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
เพราะการหาทุนโดยออกหลักทรัพย์ในมูลค่าที่เหมาะสม นอกจากผู้ที่มีเงินทุนมาก หรือ สถาบัน
การเงินจะลงทุนแล้ว ผู้ที่มีเงินออมทั่วไปก็ยังมีโอกาสลงทุนได้ด้วย ซึ่งจะท้าให้ตลาดทุนขยายตัวในวง
กว้างมากขึ นแทนที่จะจ้ากัดอยู่เฉพาะในหมู่คนที่มีเงินเท่านั น เข้าหลักการกระจายการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalistic System) 

ในแง่เศรษฐกิจการลงทุนโดยใช้หลักทรัพย์ลงทุนต่างๆ โดยผ่านสื่อการลงทุน (Media of 
Investment) นั นช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มพูนขึ น เงินออมที่จะกระจัด
กระจายอยู่ในมือของผู้ออมตามครัวเรือน และ ธุรกิจจะไหลไปสู่การลงทุน เพื่อประกอบกิจการต่างๆ
ด้วยการน้าเงินไปลงทุนซื อหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น เงินทุนที่เก็บไว้เฉยๆที่เรียกว่า “Idle Fund” และ
ไม่ก่อประโยชน์ก็จะถูกน้ามาใช้ในทางเศรษฐกิจมากขึ น ผลที่จะเกิดขึ นโดยส่วนรวมก็จะตามมา 
กล่าวคือประเทศมีความเจริญรุดหน้าจากการเพิ่มผลผลิตประชาชาติ รายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มสูงขึ น
การกินดีอยู่ดีก็จะบังเกิดกับประชาชนพลเมืองในชาติและเกิดการลงทุนเพิ่มอย่างทวีคูณขึ นเรื่อยๆ 
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 ความหมายของตลาดเงินและตลาดทุน 

ตลาดการเงิน5 (Financial Market) 
ตลาดการเงินเป็นช่องทางในการผ่านของเงินทุน ตลาดการเงินมีความส้าคัญต่อผู้ที่ต้องการ

เงินทุนและเจ้าของเงินทุน เนื่องจากต่างฝ่ายได้ได้ประโยชน์ โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนสามารถเอาเงินทุน
ไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่างเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน ส่วนเจ้าของเงินทุนได้ประโยชน์ตอบแทน
ในรูปของดอกเบี ยหรือเงินปันผลขึ นอยู่กับประเภทการลงทุน 

ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึงตลาดที่มีการซื อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุครบ
ก้าหนดช้าระคืนในระยะสั นไม่เกิน 1 ปี โดยเจ้าของเงินทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี ย ซึ่งการให้
สินเชื่อแก่บุคคลองค์กรธุรกิจและรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี  

1)  ตลาดเงินในระบบ คือ ตลาดที่มีการระดมเงินออม และการให้สินเชื่อระยะสั น โดย
สถาบันการเงินที่จัดตั งขึ นตามกฎหมาย เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ธนาคาร
กลาง กิจกรรมทางการเงินที่ส้าคัญของตลาดเงินในระบบคือ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร ( Inter-Bank 
Loan หรือ Call Loan) การกู้โดยตรง หรือเบิกเกินบัญชีโดยมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน การกู้โดยขายตรา
สารทางการเงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 

2)  ตลาดเงินนอกระบบ คือ ตลาดที่มีการระดมเงินออม และการให้สินเชื่อระยะสั นโดยไม่มี
กฎหมายรองรับสถานภาพของผู้ให้สินเชื่อ กิจกรรมทางการเงินที่ส้าคัญได้แก่ การเล่นแชร์ การให้กู้
กันเอง เป็นต้น 

ตลาดทุน  (Capital Market) หมายถึงแหล่งให้กู้ ยืมและแหล่งระดมทุนระยะยาวที่
ผู้ประกอบการ   สามารถแสวงหาเงินทุนเพื่อน้าไปใช้ในการก่อตั งหรือขยายกิจการ ซึ่งเป็นการลงทุนที่
ต้องใช้เงินเป็นจ้านวนมากและเป็นการลงทุนระยะยาว หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ตลาดทุนเป็น
ตลาดที่มีการฝากและกู้ยืมที่มีลักษณะเป็นการถาวร เป็นตลาดของผู้ออมเงินกับผู้ต้องการใช้เงินระยะ
ยาวเกิน 1 ปีขึ นไปดังนั นตลาดทุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินที่ช่วยให้การระดมเงินออมจาก
ประชาชนทั่วไปและธุรกิจมาใช้ประโยชน์เพื่อการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่ง
เป็นรากฐานส้าคญัอย่างหนึ่งส้าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
  
 

                                           
5 ศุภชัย ศรีสุชาติ, ตลาดหุ้นในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ์, 2547),

หน้า7-9. 
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การหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการสามารถท้าได้ 2 วิธีดังนี  
กู้ยืมจากสถาบันการเงินในระยะปานกลางหรือระยะยาว มีก้าหนดให้ใช้คืนตั งแต่ 1 ปีขึ นไป

เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรวมทั งสถาบันการเงินอื่นๆออกหุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้น้าเข้าไปขายในตลาดทุน โดยประชาชนและธุรกิจที่มีเงินออมเหลือใช้และสนใจที่
จะลงทุน และต้องการผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี ยหรือเงินปันผลหรือก้าไรส่วนทุน  
(Capital Gain) ที่ตนพึงพอใจก็จะเข้ามาซื อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนนี  ภาครัฐก็สามารถจัดหา
เงินทุนเพื่อพัฒนาประเทศได้จากตลาดทุนมีเช่นกันโดยออกพันธบัตร 
 

2.2.1 ความแตกต่างระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน6 
         1) ตลาดเงินเป็นแหล่งเงินกู้ระยะสั น อายุไม่เกิน 1 ปี แต่ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวที่มี
อายุการกู้ตั งแต่ 1 ปีขึ นไป 
         2) การเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีอายุการกู้แตกต่างกันนี ท้าให้ตลาดทั งสองแตกต่างกัน ดังนี  
        2.1) ความเสี่ยง การให้กู้ในตลาดทุนเสี่ยงกว่าการให้กู้ในตลาดเงินมาก เพราะมีอายุการกู้
นานกว่าฐานะของผู้กู้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้มากในระยะยาวและยากที่จะคาดคะเนได้ถูกต้องล่วงหน้า 
            2.2) เครื่องมือในการกู้ในตลาดเงินได้แก่หลักทรัพย์ระยะสั นเช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น 
แต่ในตลาด   ทุนได้แก่หลักทรัพย์ระยะยาว เช่น หุ้นทุน หุ้นกู้ เป็นต้น 
            2.3) ประเภทของสถาบันในตลาดเงินได้แก่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง ผู้ค้าหลักทรัพย์
ระยะสั น แต่ในตลาดทุนได้แก่ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) ผู้ค้าหลักทรัพย์ระยะยาว 
            2.4) วัตถุประสงค์ในการกู้ ตลาดเงินส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อการค้า การพาณิชย์ แต่การกู้
จากตลาดทุนเป็นการกู้เพื่อการสะสมทุน 
            2.5) วิธีการกู้ ในตลาดเงินใช้วิธีต่อรองราคากับผู้ให้กู้ แต่การกู้ในตลาดทุนใช้วิธีประมูลราคา
ด้วยการกดราคาให้ต่้าเพื่อล่อใจผู้ลงทุน 
            2.6) ลักษณะของผู้ค้า ผู้ค้าในตลาดเงินมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้ค้าในตลาดทุน แม้ว่าจะได้มี
การแยกออก เป็นตลาดเงินและตลาดทุน แต่ตลาดทั งสองก็เกี่ยวพันกันอย่างมาก เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดหนึ่งย่อมมีผลกระทบกระเทือนอีกตลาดหนึ่ง การถ่ายเทของเงินทุนระหว่างกันมี
อยู่เสมอ เช่น การกู้ยืมจากตลาดเงินของผู้ค้าหลักทรัพย์ระยะยาวโดยหวังก้าไรส่ วนทุน (Capital 
Gain) ด้วยเหตุนี การวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุนจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด 

                                           
6 ศุภมาศ ยั่งยืน, ตลาดเงนิและตลาดทุน, คน้วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จาก http:// 

cgdcoffeetalk.blogspot.com/2013/09/blog-post_7019.html. 
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2.2.2 บทบาทและหน้าที่ตลาดเงินและตลาดทุน 
          1) ส่งเสริมการลงทุน และ การผลิต เพื่อให้นักลงทนุและนักธุรกิจมีความเช่ือมั่นที่เข้ามาลงทุน
ได ้
          2) สง่เสริมด้านการคา้ภายใน และ ภายนอกประเทศ 
          3) ส่งเสริมการบริโภค สามารถให้ผู้บริโภคกู้ยืมเงิน เพื่อการบริโภคได ้
          4) ช่วยท้าให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจ้างงานเพิ่มขึ น เนื่องจากมีการลงทุนและการบริโภค
ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ น 
 

  โครงสร้างของตลาดทุน 

ตลาดทุนอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี  
1. ตลาดแรก (Primary Market) หรือออกใหม่ (New Issue Market) เป็นตลาดซึ่งระดม

เงินทุนจากประชาชนทั่วไปและธุรกิจด้วยวิธีการขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และพันธบัตรเป็น
ครั งแรก โดยตลาดแรกนี ถือว่าเป็นตลาดที่มีความส้าคัญเป็นพิเศษส้าหรับประเทศที่ก้าลังพัฒนา 
เพราะมีผลโดยตรงต่อการจัดตั งและการเจริญเติบโตของวิสาหกิจต่างๆ7 

หุ้นที่น้าเข้ามาขายในตลาดแรกนี  จะเป็นประเภท Private Placement คือคนที่มีวิธีการ
เสนอขายให้กับผู้สนใจเป็นรายบุคคลซึ่งก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก เพียงแต่ผู้ถือหุ้นเดิมของธุรกิจตก
ลงยินยอมที่จะแบ่งหุ้นที่ตนถืออยู่เดิมออกขายเป็นบางส่วน ก็สามารถน้าออกขายได้เลย ไม่ต้องขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานราชการใดๆทั งสิ นและก็ไม่มีกฎหมายที่จะห้ามหรือเกี่ยวข้องกับการขาย ธุรกิจ
เจ้าของหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินหรือจะไม่เปิดเผยเลยก็ได ้

นอกจากการน้าหุ้นเดิมออกขายแล้ว ธุรกิจนั นอาจจะออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้กับผู้สนใจเป็น
รายบุคคลก็ได้ โดยด้าเนินการตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมทุน 

ส่วนการตั งราคาขายโดยวิธี Private Placement ก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเช่นกันขึ นอยู่กับอุป
สงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) และความพึงพอใจของผู้ขายกับผู้ซื อโดยอาจจะเป็นราคาตาม 
Par Value คือราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่สูงกว่า Par Value ราคาตาม Book Value คือ
ราคาตามมูลค่าในบัญชีก็ได้และถ้าเป็นการขายเกินราคา Par Value ผู้ถือหุ้นเดิมก็จะมีก้าไรจากการ
ขายหุ้นนั นหรือธุรกิจจะมีก้าไรส่วนเกินจากมูลค่าหุ้นรวมเข้าเป็นกองทุน  ส้าหรับวิธีการขายหุ้นใน
ตลาดแรกนี  ธุรกิจอาจจะน้าหุ้นออกขายต่อประชาชนหรือผู้สนใจลงทุนโดยตรงก็ได้ หรือจะมอบให้

                                           
7 กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ,์ การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท เจเอส ที พลับลิชชิ่ง, 2549). 
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สถาบันการเงินที่ด้าเนินธุรกิจจัดจ้าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เช่นบริษัทหลักทรัพย์ จัด
จ้าหน่ายให้ก็ได้ ทั งนี  ขึ นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่นถ้าเป็นธุรกิจที่มี
ชื่อเสียงดี การขายเองอาจท้าได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แก่
สถาบันการเงิน แต่ถ้ามอบให้สถาบันการเงินจัดจ้าหน่ายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและค่า
ประกันการขายในอัตราสูง แต่ก็เป็นที่เช่ือได้ว่าจะสามารถขายได้หมดและได้เงินตามที่ต้องการ 

2. ตลาดรอง (Secondary Market) หรือตลาดซื อขายหลักทรัพย์  (Securities market or 
Trade Market) เป็นตลาดซึ่งท้าการซื อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ได้เคยออกจ้าหน่ายผ่านมือผู้ลงทุน
มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั ง จึงเป็นการซื อขายเพื่อเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นเท่านั น มิใช่เป็นการระดมเงินทุน
จากประชาชน และธุรกิจโดยตรง ดังนั นตลาดรองจึงเป็นเพียงตลาดที่สนับสนุนตลาดแรก ซึ่งเป็น
ตลาดที่มีความส้าคัญมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามตลาดรองก็เป็นเครื่องมือของตลาดทุนที่จะขาดเสีย
ไม่ได้ เพราะเป็นตลาดที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างผู้ลงทุนทั งหลาย ถ้า
ตลาดรองเจริญกว้างขวางมากเท่าใดก็จะเป็นเครื่องมือทางอ้อมที่ท้าให้ตลาดแรกขยายตัวได้มากขึ น
เท่านั น 

การซื อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองจ้าเป็นต้องกระท้าผ่าน “ตลาดหลักทรัพย์” (Securities 
market or Securities Exchange) หรือ “ตลาดหุ้น” (Stock market or Stock Exchange) ซึ่ ง
เป็นที่พบปะกันของบรรดานายหน้า (Broker) หรือผู้ช้านาญการ (Specialist) เพื่อตกลงเจรจาซื อขาย
หลักทรัพย์กัน หุ้นที่น้ามาซื อขายในตลาดรองนี  จะเป็นประเภท Public offering คือหุ้นที่มีวิธีการ
เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีการขายหุ้นของบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์ โดยถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาตในตลาด
หลักทรัพย์จะอยู่ในลักษณะของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้ ซึ่งจะมีขั นตอนที่
จะต้องยื่นแสดงความจ้านงในการเพิ่มทุนหรือออกหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะน้าหุ้นเพิ่มทุนหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ออกเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และจะต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินด้วยแต่ในช่วงที่รอการอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์อยู่นั น ธุรกิจ
อาจจะน้าหุ้นออกขายในตลาดแรกก่อนก็ได้ แต่จะมีข้อจ้ากัดในเรื่องราคา ความคล่องตัว และความ
เสี่ยงของผู้ลงทุนในกรณีตลาดหลักทรัพย์ไม่รับหุ้นของธุรกิจนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือ
หลักทรัพย์รับอนุญาตมูลค่าตามราคาตลาด Market Price ของหุ้นที่ขายโดยวิธี Public offering นี 
จะขึ นอยู่กับฐานะของธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์คือราคาจะต้องจูงใจให้มีการลงทุนซึ่ งขึ นอยู่กับปัจจัย
หลายประการอาทิ Profitability, Earning  และผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดว่าจะได้รับ และคุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือไม่เพียงใด  
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2.3.1 ประเภทของหลักทรัพย์ในตลาดทุน8 
 หลักทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนในตลาดทุนสามารถจ้าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ หลักทรัพย์

ธุรกิจ (Corporate Securities) และหลักทรัพย์รัฐบาล (Governmental Securities) 
2.3.1.1 หลักทรัพย์ธุรกิจ (Corporate Securities) 

         หลักทรัพย์ธุรกิจ หมายถึง หลักทรัพย์ของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายในรูปบริษัทจ้ากัดบริษัทมหาชนจ้ากัด บรรษัท หรือ ในรูปสถาบันการเงิน สถาบันลงทุน 
กองทุนรวมอื่นๆ โดยธุรกิจและสถาบันต่างๆเหล่านี จะออกหลักทรัพย์ในรูป หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ 
หรือ ในรูป หุ้นกู้ และ พันธบัตรชนิดต่างๆ 

         ความแตกต่างของหุ้น (Stock) หุ้นกู้และพันธบัตร (Debenture or bond) นั นอยู่ที่
หุ้นถือเป็นหลักฐานของการเป็นเจ้าของ (Ownership) ไม่มีก้าหนดไถ่ถอนคืนและไม่มีข้อก้าหนดหรือ
สัญญาเกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี ยส่วนหุ้นกู้ และ พันธบัตรถือเป็นหลักฐานแห่งหนี  (debt) มีการระบุวัน
ครบก้าหนดไถ่ถอนคืนและมีสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายดอกเบี ยเป็นการแน่นอน ข้อที่ส้าคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ และพันธบัตรจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการด้าเนินการขององค์กรธุรกิจ แต่ผู้
ลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนในหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงในการด้าเนินการขององค์กรธุรกิจ          
(Voting Right) เกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์กรธุรกิจ และ ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีเสียงข้างมากก็
สามารถเข้าควบคุมและบริหารงานขององค์กรธุรกิจนั นได ้

         หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นส่วนของเจ้าของที่จะร่วมกันรับผิดชอบในผลก้าไร
หรือขาดทุนที่มีขึ นหากมีการเลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินทุนคืนหลังจากเลิกธุรกิจและช้าระ
หนี ให้แก่เจ้าหนี ต่างๆและหุ้นบุริมสิทธิแล้ว ดังนั นผู้ถือหุ้นสามัญจึงรับผิดชอบต่อการด้าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจโดยตรงและมีสิทธิออกเสียงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
          หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีการซื อขายกันในตลาดหลักทรัพย์คุณลักษณะ
ของหุ้นสามัญนอกจากที่กล่าวไว้แล้วมีคุณสมบัติดังนี คือ  

         1. หุ้นสามัญโดยทั่วไปไม่ก้าหนดอัตราเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผล
หรือไม่ขึ นอยู่กับความสามารถในการท้าก้าไรของธุรกิจ ถ้าหากธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์มีก้าไรมาก ก็
อาจจ่ายเงินปันผลมาก แต่ถ้าหากธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์นั นมีก้าไรน้อย ก็อาจจะปันผลน้อย หรือถ้า
ด้าเนินการขาดทุนก็ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย 

                                           
8 Thai Financial Advisor, หลักทรัพย์ที่ควรรู้จัก, ค้นเมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2560 จาก 

http://www.thaifinancialadvisor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538653110&
Ntype=1. 
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         2. การลงทุนในหุ้นสามัญมีโอกาสทั งก้าไรมาก และ ขาดทุนมาก ในขณะเดียวกัน 
เนื่องจากเงินปันผลของหุ้นสามัญนั นมีขึ นลงตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycles) ในยามใดที่ธุรกิจ
รุ่งเรือง หรือมีก้าไร ผลตอบแทนจากการลงทุนจะสูง แต่ในยามที่เศรษฐกิจตกต่้าหรืออยู่ในภาวะ 
Recession หรือ Depression ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะตกต่้า หรือ อาจไม่รับเลย 

         3. มูลค่าตลาดที่เรียกว่า (Market Value) ของหุ้นสามัญมักสูงขึ นเมื่อธุรกิจที่ออก
หลักทรัพย์นั นมีก้าไรสะสม (Earned Surplus) มากขึ นเพราะก้าไรสะสมคือสินทรัพย์ (Assets) และ 
เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นฉะนั นเมื่อธุรกิจมีก้าไร หรือ ทรัพย์สินมากขึ นจึงสนับสนุนให้มูลค่าตลาด (Market 
Value) ของหุ้นสามัญสูงขึ นด้วย ผู้ลงทุนในหุ้นสามัญนอกจากจะได้รับเงินปันผลแล้ว ยังมีโอกาสได้
ก้าไรจากการขายในรูป (Capital Gain) อีกครั งหนึ่งด้วย ทั งนี ขึ นอยู่กับความเสี่ยงในการลงทุน 

4. หลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญผู้ลงทุนมีสิทธิออกเสียง (Voting Right) เกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานของธุรกิจที่ออกหุ้น โดยจะไปร่วมประชุมออกเสียงด้วยตนเองหรือจะมอบอ้านาจ
ให้ตัวแทนไปออกเสียงแทนก็ได ้

5. ผู้ถือหุ้นสามญัมีสทิธิพิเศษในการที่จะซื อหุน้ที่ออกใหม่ของธุรกิจนั นก่อนผู้อื่นเว้น
แต่จะมีข้อบังคับของบริษัทก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

6. เงินปันผลโดยปกติจะจ่ายเป็นเงินสดเรียกว่า Cash Dividend แต่ในกรณีที่ธุรกิจ
ออกหลักทรัพย์ต้องการสงวนเงินสดไว้เพื่อขยายกิจการหรือขาดแคลนเงินสดที่จะจ่ายอาจจะจ่ายเป็น
หุ้นปันผล Stock dividend หรือสินทรัพย์ปันผล (Property Dividend) หรือจ่ายเป็นตัวสัญญาใช้เงิน
ที่ เรียกว่า (Scrip Dividend) หรือจ่ าย เป็ นหุ้ นกู้  (Debenture Dividend) ก็ ได้ แต่มี ข้ อที่ ควร
ระมัดระวังว่าเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจออกหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ไม่ใช่เป็นเงินสดแล้ว ส่วนใหญ่
จะเป็นสัญญาณที่จะบอกให้ผู้ลงทุนรู้ว่าฐานะทางการเงินหรือสภาพคล่องของธุรกิจนั นอาจจะอยู่ใน
ฐานะที่ไม่น่าไว้วางใจแล้ว 

หุ้นบุริมสิทธิ (Perferred Stock) เป็นหุ้นที่มีข้อก้าหนดใหม้ีบุริมสิทธิเหนอืหุ้นชนิด
อื่นของบริษัทบุริมสิทธินั นกค็ือ 

  1. บุริมสิทธิในเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามญัหากมีการประกาศจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นอันดับแรก และถ้ามีก้าไรไม่เพียงพอที่จะจ่ายผู้ถือหุ้นของธุรกิจทั งหมด 
ผู้ถือหุ้นบุริมสทิธิจะได้รับเงินปันผลในขณะที่ผู้ถือหุ้นสามญัอาจไม่ได้รับ 

2. บุรมิสิทธิมีสทิธิได้รับเงินลงทุนคืนเมื่อเลิกกิจการโดยเมื่อได้ช้าระบัญชีช้าระหนี 
ให้แก่เจ้าหนี แล้ว และผู้ถือหุน้ซื อพันธบัตรแล้วล้าดับต่อมาก็เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งจะได้รับ
เงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ 

3. หุ้นบุริมสิทธิบางชนิดอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า Cumulative Preferred Stock 
กล่าวคือธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์อาจจะก้าหนดให้สะสมเงินปันผลได้ หมายความว่า ในปีที่ธุรกิจไม่มี
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ก้าไรและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีข้อก้าหนดให้สะสมเงินปันผลได้จะมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลสมทบในปีที่มีก้าไร แต่การออกหุ้นบุริมสิทธิที่ก้าหนดให้สะสมเงินปันผลได้ ธุรกิจที่มี
ฐานะการเงินมั่นคงและมีอนาคตแน่นอนจะไม่ยอมกระท้าเพราะมีข้อผูกพันที่เป็นภาระแก่ธุรกิจนั นแม้
ในปีที่ขาดทุนก็ผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้ต่อไป 

4. หุ้นบุริมสิทธิบางชนิดจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า Participating Perferred Stock 
คือธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์อาจจะก้าหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ นจากที่ได้รับเป็น
ปกติ ในกรณีที่ ธุรกิจประกอบการมีก้าไรสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดการก้าหนดไว้เช่นนี ท้าให้หุ้น
บุริมสิทธิมีฐานะใกล้เคียงกับหุ้นสามัญในเรื่องรายได้จากการลงทุน  

  5. หุ้นบุริมสิทธิอาจจะมีข้อก้าหนดจ้ากัดการออกเสียงหรือให้สิทธิในการออกเสียง
เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญหรือสูงกว่าผู้ถือหุ้นสามัญเช่นผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 2 
หรือ 3 เสียงหรือมากกว่านี ก็ได้แต่ธุรกิจส่วนมากมักจะก้าหนดไว้ไม่ให้สิทธิออกเสียงในการด้าเนิน
ธุรกิจเพราะการถือหุ้นบุริมสิทธิเกือบจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี ของกิจการอยู่แล้วจึงถูกจ้ากัดสิทธิในเรื่องนี  
การควบคุมด้าเนินงานจึงปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นสามัญ  

6. ธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์อาจจะก้าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะเป็น Callable 
Perferred Stock กล่าวคือ สามารถเรียกคืนได้ โดยอาจจะเรียกคืนเป็นบางส่วนหรือทั งหมด และ ใน
การเรียกคืนนี โดยปกติจะมีใบแจ้ง (Notice) ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทราบล่วงหน้า 2 ถึง 3 เดือน พร้อม
กับการก้าหนดราคาเรียกคืน (Call Price) ด้วย ซึ่งในกรณีนี ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิอาจจะเสียเปรียบถ้า
ราคาตลาดสูงกว่า 

7. ธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์อาจจะก้าหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีบุริมสิทธิในการ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ (Convertible Stock) ส้าหรับอัตราส่วนในการเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญนั นขึ นอยู่
กับนโยบายของธุรกิจที่จะก้าหนดขึ นหรือตกลงกันทั งนี เนื่องจากเหตุผลที่ว่าอนาคตของธุรกิจนั นอาจ
เจริญรุ่งเรืองมีก้าไรสูง ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิประเภทที่ไม่มีส่วนในก้าไรที่เพิ่มขึ นจึงขาดประโยชน์ที่ควรได้
ดังนั นเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้มีผู้ลงทุนซื อหุ้นบุริมสิทธิจึงได้มีการก้าหนดบุริมสิทธิดังกล่าวขึ น
ไว ้

พันธบัตรธุรกิจ (Corporate Bond) 
พันธบัตรมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี   
1. พันธบัตรโดยทั่วไปจะก้าหนดวันไถ่ถอนคืน (Redemption Date) เป็นการ

แน่นอนเช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี แล้วแต่กรณี เมื่อครบก้าหนดอายุ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืน ในกรณี
ผู้ลงทุนต้องการเงินลงทุนคืนก่อนวันครบก้าหนดไถ่ถอนก็อาจจะน้าไปขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ 
และไม่ว่าสถานะทางเศรษฐกิจและการเงินหรือระดับราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้ลงทุนในพันธบัตร
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ไม่มีสิทธิในก้าไรหรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ นของธุรกิจ การไถ่ถอนคืนเมื่อครบก้าหนดจะไม่มีมูลค่าสูงหรือ
ต่้ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 

2. มูลค่าตลาด (Market Value) ของพันธบัตรจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ดังเช่นหุ้นสามัญ การลงทุนในพันธบัตรจึงมีโอกาสที่จะได้รับ Capital Gain หรือ Capital Loss น้อย 
ไม่เหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญ 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรจะได้รับแน่นอนไม่ว่าอัตรตาดอกเบี ยจะ
เปลี่ยนแปลงขึ นหรือลงเนื่องจากพันธบัตรโดยทั่วไปจะมีสัญญาในการจ่ายดอกเบี ย เป็นการแน่นอน
และมีอัตราตายตัวซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับเป็นประจ้า การผิดสัญญาไม่จ่ายดอกเบี ยผู้ลงทุนมีสิทธิฟ้องร้อง
ได้ แต่ในทางปฏิบัติของธุรกิจหากในปีใดขาดทุนจ่ายดอกเบี ยไม่ได้ ก็จะแจ้งให้ผู้ลงทุนในพันธบัตร
ทราบ แล้วตั งเป็นดอกเบี ยค้างจ่ายไว้เพื่อสมทบจ่ายในปีที่มีก้าไร 

4. ผู้ลงทุนในพันธบัตรไม่มีสิทธิออกเสียง (Non-voting Right) ในการด้าเนินการ
ของธุรกิจเพราะอยู่ในฐานะเจ้าหนี ของกิจการ ไม่ใช่เจ้าของกิจการเหมือนผู้ลงทุนในหุ้นสามัญ 

หลักทรัพย์ธุรกจิอย่างอ่ืนๆ 
นอกจากหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และ พันธบัตรธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีการ

ซื อขายในตลาดทุน แล้วหลักทรัพย์ดังกล่าวยังได้แตกแขนงออกเป็นตราสารสิทธิต่างๆอีกหลายชนิด
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการระดมเงินทุน และ ช่วยให้การไหลเวียนของเงินทุนสะดวกยิ่งขึ น
เอกสารสิทธิ์ดังกล่าวได้แก่ สิทธิซื อหุ้นสามัญ (Stock Right) สิทธิซื อหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ 
(Convertible Securities) สิทธิในการจองซื อหุ้นในอนาคต (War rant) หน่วยลงทุนของโครงการ
จัดการลงทุน เป็นต้น ซึ่งตราสารสิทธิ์ต่างๆเหล่านี ถ้าเป็น (Listed Securities) ก็ถือเป็นหลักทรัพย์ที่
สามารถน้าเข้าไปซื อขายในตลาดหุ้นที่มีระเบียบแบบแผนได้แต่ถ้าเป็น (Unlisted Securities) ก็
น้าเข้าไปซื อขายในตลาดหุ้นเสรี  

สิทธิซื อหุ้นสามัญ (Stock Right) 
สิทธิซื อหุ้นสามัญนี มีผลสืบเนื่องมาจากกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทที่ให้สิทธิผู้

ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของธุรกิจได้ก่อนบุคคลอื่น ทั งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้
สามารถรักษาอัตราส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ในบริษัทนั นให้คงที่ไว้ ส่วนใหญ่สิทธิดังกล่าวระบุไว้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทถ้าไม่ระบุไว้ก็ให้ถือตามบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีหุ้นเป็นประเภท 
Public offering บางบริษัทอาจจะแบ่งการให้สิทธิเป็น 2 ส่วน กล่าวคือส่วนที่หนึ่งเป็นสิทธิผู้ถือหุ้น
เดิมในอัตราส่วนที่จะมีการก้าหนดโดยคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเรียกว่า “การเสนอให้
สิทธิ” (Right Offering) เช่น 1:1 หรือ 2:2 หรือ 2:3 หรือ 3:2 เป็นต้น ตัวอย่างเช่นการเสนอให้สิทธิ 
2:3 ผู้ถือหุ้นเดิมมีหุ้นเป็นกรรมสิทธิอยู่แล้ว 200 หุ้นก็จะได้สิทธิซื อหุ้นใหม่ 300 หุ้นในราคาและ
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ระยะเวลาที่บริษัทก้าหนด อีกส่วนหนึ่งคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจจะจัดสรร
จ้าหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยบริษัทจะจัดจ้าหน่ายเองหรือมอบหมายให้ตัวแทนจัดจ้าหน่ายก็ได้  

หลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) 
ในการออกหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนในตลาดทุนนั น หลักทรัพย์ประเภทหุ้น

บุริมสิทธิ และ หุ้นกู้ อาจจะก้าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะสัญญาให้ไว้ต่อผู้ถือหุ้นได้วิธีหนึ่งที่นิยมท้า
กันคือการก้าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิถือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดทั งนี บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อาจจะมีเหตุผลประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการเช่นอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซา ช่วงจังหวะและโอกาสไม่เหมาะสมที่จะออกหุ้นสามัญเพื่อ
การระดมทุนเพราะถ้าออกหุ้นสามัญไปในภาวะการเศรษฐกิจเช่นนี ราคาหุ้นจะต่้า และ เสี่ยงต่อการ
จ้าหน่ายได้ไม่เท่าที่ต้องการจ้าเป็นต้องออกหุ้นกู้ที่มีแรงจูงใจทางด้าน Investment Yield สูงกว่าหุ้น
สามัญและในอนาคตเมื่อภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ หรือ รุ่งเรืองธุรกิจมีก้าไรสูงก็จะออก
หุ้นสามัญเพื่อลดหนี ระยะยาวของบริษัทลง 

สภาพการของบริษัทไม่เอื ออ้านวยต่อการออกหุ้นสามัญโดยอาจจะเป็นบริษัทที่
จัดตั งขึ นใหม่ชื่อเสียงยังไม่เป็นที่รู้จักดีพอ การออกหุ้นสามัญจ้าหน่ายราคาหุ้นอาจตกต้่า และ เมื่อออก
หุ้นเพิ่มทุนมากขึ นจะมีผลกระทบถึงผู้ถือหุ้นเดิมในด้านก้าไรต่อหุ้นที่เคยได้รับจะลดน้อยลง แต่อนาคต
ของบริษัทดี มีทางเจริญรุ่งเรืองในอนาคตในระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า ที่จะสามารถออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ซึ่งมีการออกหุ้นกู้ไปก่อน และ ก้าหนดให้แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตามระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ในแผน หรือ โครงการของบริษัทซึ่งการกระท้าดังนี ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเฉลี่ย
ของจ้านวนหุ้นจะมีน้อย เพราะ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ท้าให้เกิด Dilution Effect เนื่องจาก
การก้าหนดราคาแปลงสภาพที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะที่ออกขาย ส่วนเกินมูลค่าจะช่วยให้มูลค่า
สินทรัพย์เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพ่ิมสูงขึ น 

บริษัทต้องการลดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี ยหุ้นกู้ลง เพราะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี ยมักจะต่้ากว่าหุ้นกู้ธรรมดา เพราะได้รับการชดเชยทางด้านสิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ และบางบริษัทยังอาจก้าหนดสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการที่จะได้รับ
ดอกเบี ยเพิ่มถ้าหากมีการไถ่ถอนก่อนก้าหนดไว้ด้วย นอกจากนี เมื่อหุ้นกู้ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
แล้ว ภาระดอกเบี ยก็จะหมดไปผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลจากการด้าเนินงานของบริษัทแทน 

บริษัทที่ตกอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินจ้าเป็นต้องเพิ่มทุนโดยเร่งด่วน แต่
การออกหุ้นสามัญในภาวะดังกล่าวการระดมทุนอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่ได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนเลยดังนั น จึงใช้วิธีหาผู้มาโอบอุ้มกิจการ ซึ่งสิ่งที่เป็นหลักประกันช่วยลดความเสี่ยงให้แก่
ผู้เข้ามาช่วยเหลือก็คือ การลดความเสี่ยงโดยการจัดให้อยู่ในฐานะที่จะได้รับช้าระหนี รองจากเจ้าหนี  
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และให้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในฐานะของเจ้าของกิจการในโอกาสต่อไปได้ โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญในระยะเวลาที่ก้าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนระยะยาวของบริษัท 
  สิทธิการซื อหุ้นในอนาคต (Warrant) 

สิทธิการซื อหุ้นในอนาคต (Warrant) เป็นตราสารที่ซื อขายในตลาดหุ้นชนิดหนึ่ง อยู่
ในลักษณะใบส้าคัญแสดงสิทธิ หรือสัญญาที่ออกโดยบริษัทเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือ  Warrant จองซื อหุ้น
ในราคาที่ก้าหนดและภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ซึ่งอาจจะเป็น Exercise Price คือผู้ถือจะใช้สิทธิได้
ทุกขณะภายในช่วงเวลาที่ก้าหนดหรืออาจจะเป็น Maturity Date คือผู้ถือต้องใช้สิทธิ ณ วันที่ก้าหนด
ไว้เท่านั น ลักษณะที่ส้าคัญของ Warrant ราคาที่ให้สิทธิซื อหุ้น (Exercise Price) จะก้าหนดไว้ราคา
เดียวหรือหลายราคาตามช่วงระยะเวลาที่ก้าหนดก็ได้ ซึ่งตามปกติราคาช่วงหลังหลังมักจะสูงกว่าราคา
ในช่วงแรก ถ้าเป็นการก้าหนดวันใช้สิทธิไว้ตายตัว (Maturity Date) มักจะก้าหนดระยะเวลาหลายๆปี
และโดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 5 ถึง 10 ปี และ ออกมาคู่กับหุ้นกู้อัตราดอกเบี ยต่้าจะก้าหนดให้ 
Warrant หนึ่ง Warrant ซื อหุ้นได้หนึ่งหุ้น หรือมากกว่าหนึ่งหุ้นก็ได้แล้วแต่ก้าหนดขึ นมักจะออกคู่กับ
หลักทรัพย์ประเภทหนี  ( New Debt ) หรือหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน (New Equity) เพื่อการจูงใจ
ลักษณะเป็นการถือครองส่วนแบ่งก้าไร 

 ประเภทของ Warrant 
 Warrents แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 1. Naked Warrant เป็น Warrant ที่ออกมาเด่ียวๆในลักษณะของตราสารสิทธ ิ
 2. Instruments with Warrant Attached เป็น Warrant ที่ออกมาควบคู่ หรือ อิง

กับหลักทรัพย์ประเภทหนี  (New Debt) ได้แก่ หุ้นกู้ (Debenture Stock) หรือ ออกมาควบคู่ หรือ 
อิงกับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน (New Equity) ได้แก่หุ้นสามัญ Common Stock หุ้นบุริมสิทธิ  
 (Perferred Stock) มีอยู่ 2 ชนิดคือ 

 Detachable Warrant เป็ น  Warrant ที่ ส ามารถน้ า เข้ าไปซื อขายในตลาด
หลักทรัพย์ได้โดยแยกออกจาก New Debt หรือ New Equity ที่ถูกอิง Warrant ประเภทนี  อาจเป็น
คู่ฉีก หรือคูปองติดกับใบหุ้นกู้ หรือใบหุ้นสามัญ หรือ ใบหุ้นบุริมสิทธิ การขายอาจจะขายควบทั งใบหุ้น 
และ Warrant ไปพร้อมกันก็ได้ แยกขายใบหุ้นแล้วเก็บ Warrant ไว้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญ หรือ แยก
ขาย Warrant แล้วเก็บใบหุ้นไว้ก็ได ้

ในกรณีที่ได้มีการแยกใบหุ้นออกจาก Warrant แล้ว Warrant จะอยู่ในลักษณะตรา
สารเดี่ยว (Naked Warrant) และสามารถท้าการซื อขายเปลี่ยนมือไปได้เรื่อยๆ หรือ จะเก็บ Warrant 
ไว้ใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญเมื่อครบก้าหนดก็ได้ ดังนั น Detachable Warrant จึงมีความคล่องตัวสูงและ
เป็นที่นิยมกันมาก 
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Non- Detachable Warrant เป็น Warrant ที่ไม่สามารถแยกใบหุ้นกับ Warrant 
ออกจากกันได้กล่าวคือในการใช้สิทธิซื อหุ้นจะต้องมีใบหุ้นควบคู่กับ Warrant ที่อิงอยู่เท่านั นจะใช้สิทธิ
โดยมี Warrant เพียงอย่างเดียวดังเช่น Detachable Warrant ไม่ได้ ดังนั นในการซื อขายก็จะต้องซื อ
ใบหุ้นควบคู่ไปกับ Warrant จึงไม่มีความคล่องตัวและไม่ค่อยเป็นที่นิยมออกกันมากนัก 

หน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนในตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการ

ลงทุน ซึ่งมีความแตกต่างในด้านโครงสร้างและวัตถุประสงค์จากนิติบุคคลทั่วไป กล่าวคือเป็นโครงการ
จัดการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์นี จะเข้ามาด้าเนินการจัดการออกหลักทรัพย์ที่เรียกว่า  “หน่วยลงทุน”จ้าหน่ายให้แก่
ประชาชนผู้มีเงินออมแล้วน้าเงินที่ระดมมาได้นั นไปลงทุนในตลาดเงิน หรือ ตลาดทุน เช่น ลงทุนซื อ
หุ้นต่างๆ ลงทุนซื อพันธบัตรรัฐบาล และ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือลงทุนซื อตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นต้น 
 

2.3.2 หลักทรัพย์รัฐบาล (Governmental Securities) 
 หลักทรัพย์รัฐบาล หมายถึง ตราสารที่รัฐบาลออกเพื่อกู้เงินในตลาดทุนโดยในต่างประเทศจะมี

ทั งตราสารที่ออกมาในรูปของพันธบัตร (Government Bonds) และ ตั๋วเงินคลัง (Treasury Note 
และ Treasury  Bonds) ในการออกหลักทรัพย์รัฐบาลของประเทศต่างๆนั นพอจะประมวลสาเหตุ 
หรือ ความจ้าเป็นได้ดังนี  

เพื่อหาเงินมาท้าสงคราม กล่าวคือ ในยามสงครามรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องใช้จ่ายเงิน 
ในการท้าสงครามเป็นจ้านวนมาก วิธีการที่จะหาเงินมาท้าสงครามโดยหลีกเลี่ยงการพิมพ์ธนบัตร
ออกมาใช้โดยไม่มีทุนส้ารองอันจะท้าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อก็คือ การออกพันธบัตรสงคราม (War Bond) 
มาขายให้กับบุคคลหรือสถาบันการเงินที่มีทุนอยู่ลงทุน โดยรัฐบาลมีความผูกพันที่จะต้องไถ่ถอนคืน
พันธบัตรเหล่านั นเมื่อครบก้าหนด 

เพื่อหาเงินมาชดเชยงบประมาณที่ขาดทุน เป็นวิธีการแก้ปัญหาการคลังเกี่ยวกับงบประมาณ
ขาดดุลในกรณีรายรับไม่พอกับรายจ่าย ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆนิยมกระท้ากันเมื่อถึงวาระจะท้า
งบประมาณประจ้าปี โดยส่วนที่ขาดดุลงบประมาณนั น รัฐบาลจะใช้วิธีกู้ยืมด้วยวิธีการออกพันธบัตร 

เพื่อหาเงินมาเพื่อด้าเนินการตามโครงการเป็นการออกพันธบัตรเพื่อกู้ยืมเงินมาด้าเนินงาน
ตามโครงการบางอย่างของรัฐบาล และ ในกรณีที่เป็นโครงการที่เกิดรายได้ และ ด้าเนินงานโดย
องค์กรของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจการกู้ยืมเงินโดยออกพันธบัตรอาจจะกระท้าโดยองค์การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจนั นเอง อาจจะมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค ้าประกันเงินต้นและดอกเบี ย เมื่อองค์การของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจมีรายได้เลี ยงตัวได้ก็จะไถ่ถอนคืนพันธบัตรของตนเมื่อครบก้าหนดวิธีการที่รัฐบาลไม่
ต้องจัดสรรงบประมาณหรือเก็บภาษีเพ่ิมเพื่อน้าเงินไปด้าเนินโครงการเหล่านั น 
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เพื่อให้สถาบันการเงินลงทุน เหตุผลในการออกพันธบัตรนี  ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลต้องการเงิน แต่ที่
จ้าเป็นต้องออกพันธบัตรมาก็เพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆน้าเงินที่เหลือใช้มาลงทุนเพื่อหารายได้ที่
แน่นอน (Fixed Income)หรือเพื่อการด้ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายของสถาบันการเงิน
นั นๆเพราะพันธบัตรรัฐบาลจัดอยู่ในประเภท High Quality คือมีคุณภาพสูงสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น
เงินสดได้ง่ายเมื่อต้องการใช ้ 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลต้องออกพันธบัตรมาก็อาจจะมีเหตุผลทางด้านการแก้ปัญหา
ภาวะเงินเฟ้อกล่าวคือในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง สภาพคล่องทางการเงินมักจะมีอยู่
สูงธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินจะมีการให้กู้ยืมแก่ภาคธุรกิจเพื่อลงทุนในสิ่งฟุ่มเฟือย ท้าให้
เกิดภาวะเงินเฟ้อดังนั น รัฐบาลจึงต้องออกพันธบัตรมาเพื่อดูดซับเงินในตลาดการเงินเพื่อปรับปริมาณ
เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
 สรุปจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่หลากหลาย และหลักทรัพย์แต่ละ
ชนิดต่างมีลักษณะเฉพาะในการจัดการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งท้าให้เป็นสาเหตุว่าท้าไมการเข้ามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักลงทุนได้รับความ
คุ้มครอง 
  แนวทางในการพัฒนาตลาดทุน 

  ประเทศที่ก้าลังพัฒนามีความจ้าเป็นต้องใช้เงินทุนจ้านวนมากแต่ปริมาณการออมยังต่้ากว่า
ความต้องการลงทุน และ ตลาดหลักทรัพย์จะมีการขยายตัวทุกๆด้านในอัตราที่น่าพอใจ แต่เพื่อที่จะ
ท้าให้การเจริญเติบโตเป็นไปในลักษณะที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ นได้อย่าง
เพียงพอ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ทุกๆ ฝ่ายควรหาทางในการเร่งพัฒนาตลาดหลักทรัพย์
ในทุกๆด้านควบคู่กันไปตั งแต่การเพิ่มอุปสงค์ อุปทาน รวมทั งการเพิ่มตราสาร หรือ หลักทรัพย์ใหม่ๆ 
เข้ามาในตลาดเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสเลือกซื อมากขึ น นอกจากนั นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด
หลักทรัพย์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับปริมาณการซื อขายที่มากขึ นเพื่ออ้านวยการบริการที่สะดวก 
และ รวดเร็วกับผู้ลงทุน ที่ส้าคัญที่สุดคือการเตรียมมาตรการต่างๆไว้รับมือกับความผันแปรต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ น รวมถึงมาตรการต่างๆที่น้ามาใช้ควบคุมให้การซื อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน 
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 แนวคิดในการด าเนินงานของตลาดหลักทรัพย์9 

ตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เพื่อให้นักลงทุนเกิดความ
มั่นใจในการซื อขายหลักทรัพย์ การก้ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลส้าคัญของบริษัทจดทะเบียนจึงเป็นสิ่ง
ส้าคัญ โดยมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ ให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศที่ส้าคัญซึ่งมี
ผล กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ยังสร้างกระบวนการก้ากับดูแลกิจการที่
ดี ตามแนวทาง “บรรษัทภิบาล” ด้วยข้อมูลส้าคัญที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผย ได้แก่ข้อมูลที่เป็น
เหตุการณ์ที่ต้องรายงานตามก้าหนด หรือ ข้อมูลที่ต้องรายงานตามระยะเวลา เช่น ผลประกอบการ 
งบการเงิน และ รายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน ทั งยังเป็นการลดความเสี่ยง ในการลงทุนของนักลงทุนหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน 
เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงในการท้าธุรกิจ และการประมาณการณ์ในการลงทุน  รวมถึง
การก้ากับดูแล และตรวจสอบการซื อขายหลักทรัพย์ โดยท้าหน้าที่ติดตามดูแล และ ตรวจสอบ ให้การ
ซื อขายหลักทรัพย์ด้าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และ ยุติธรรม และ เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ลงทุน เช่น 
การติดตามสภาพการซื อขายหลักทรัพย์ และ สังเกตพฤติกรรมของหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหว
ผิดปกติ ติดตามและตรวจสอบการสร้างราคา อันเป็นเท็จ การใช้ข้อมูลภายใน หรือ การสร้างข่าวหรือ
ให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด ทั งนี ตลาดหลักทรัพย์มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล หรือ แสดงเครื่องหมายต่างๆ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองอีก
รูปแบบหนึ่ง  

การเผยแพร่ และ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่
ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดตลาดหลักทรัพย์ เป็นการช่วยให้
การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทั งในรูปของหนังสือ ต้ารา เอกสารเผยแพร่ ให้แก่ผู้สนใจ ตลาด
หลักทรัพย์ยังท้าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ
หลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนได้อย่างถูกต้องเป็นแหล่งให้
ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการลงทุนน้าไปสู่การพัฒนาการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผู้ที่มีข้อมูลมากกว่า 

                                           
9 ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, ภาวะตลาดหลักทรัพย,์ ค้นเมื่อวันที ่27 

สิงหาคม  2560 จาก http://www.set.or.th/setresearch/files/20110731_ A_graph_ SET_ 
statistics.ppt. 



 24 

หลักทรัพย์ที่ซื อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยผู้ออก
หลักทรัพย์จดทะเบียน คือ บริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ของบริษัทที่จะยื่นค้าขอ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ดังนั นตลาดหลักทรัพย์จึงจ้าเป็นต้องตรวจสอบบริษัทที่  มีผลประกอบการดีมีการ
บริหารงานที่ดี และ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ นเพื่อให้การซื อขายหลักทรัพย์ มีสภาพคล่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนในทางที่เกิดความเสียหายซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ส่งผลเสีย
ต่อระบบเศรษฐกิจหากปล่อยให้ หลักทรัพย์ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในระบบการซื อขาย ซึ่งหลักทรัพย์
จดทะเบียนประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภท หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วย
ลงทุน ใบส้าคัญแสดงสิทธิต่างๆ 

เพื่อให้การซื อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจ้าเป็นต้องมีการให้บริการระบบการซื อขาย 
โดยตลาดหลักทรัพย์ท้าหน้าที่เป็น ศูนย์กลางในการซื อขายหลักทรัพย์ และ ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ถึงความเป็นระเบียบ ถูกต้อง และ เป็นธรรมในการซื อขายหลักทรัพย์รวมถึง
เป็นศูนย์กลางในการช้าระราคา และ ส่งมอบหลักทรัพย ์
  

2.4.1 องค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์  
          องค์ประกอบที่ส้าคัญของตลาดหลักทรัพย์ได้แก1่0 
 1. สินค้า คือ หลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน และ ท้าการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์มีอยู่หลายประเภทเช่นหุ้น
สามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุน ใบส้าคัญแสดงสิทธิต่างๆ 

2. ผู้ซื อขาย คือ ผู้ลงทุน เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดโดยผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจ
แบ่งได้ตามขนาดของปริมาณการซื อขาย เช่น การแบ่งประเภทของผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนรายย่อย ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างประเทศ หรืออาจแบ่งเป็นผู้ลงทุนระยะสั น ผู้ลงทุนระยะยาว และนักเก็ง
ก้าไร ซึ่งเป็นการแบ่งตามพฤติกรรมในแง่ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนแต่ละประเภทมี
รูปแบบการซื อขายและปริมาณการซื อขายที่แตกต่างกันออกไป เช่นผู้ลงทุนรายย่อยจะมีพฤติกรรม
การลงทุนหรือซื อขายตามผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยจะมีการเชื่อในข่าวที่เกิดขึ น
และซื อขายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น ทั งนี  อาจเกิดจากความแตกต่างในด้านข้อมูลข่าวสาร
ความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวสารที่แตกต่างจากผู้ลงทุนสถาบัน 

                                           
10 องค์ประกอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอะไรบ้าง, ค้นเมือ่วันที่ 11 ตุลาคม 

2560 จาก https://th.jobsdb.com/th-. 
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3. ตัวแทนนายหน้าผู้ซื อขาย คือ บริษัทสมาชิก เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุมัติให้ เข้าเป็นบริษัท
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เรียกกันว่า โบรกเกอร์ (Broker) โดยบริษัทหลักทรัพย์จะมีหน้าที่
ในการซื อขายหลักทรัพย์ตามค้าสั่งของลูกค้าและตามข้อก้าหนดของระบบการซื อขาย  ดูแลเรื่อง
การเงินในการซื อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามก้าหนดเวลา บริการรับฝาก
หลักทรัพย์ดูแลบัญชีซื อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นในการซื อขาย ให้ข้อมูลที่
ผ่านการวิเคราะห์อย่างมีคุณภาพเพ่ือประกอบการตัดสินใจให้แก่ลูกค้า 
นอกเหนือจากการให้บริการหลักในการเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์แล้วบริษัทหลักทรัพย์ยังอาจมี
บริการอื่นๆได้แก่การให้ค้าปรึกษาการลงทุนและการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจ้าหน่าย
หลักทรัพย์ การยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

ดังนั นนอกจากหน้าที่การเป็นแหล่งกลางในการซื อขายหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ยัง
ด้าเนินงานและให้บริการในด้านอื่นๆอีกทั งต้องประสานองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลไก
สามารถด้าเนินไปได้ด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ ส่งผลดีต่อการตลาดการเงินและระบบ
เศรษฐกิจ  
 

2.4.2 แนวคิดในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เป็นการจัดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

บริษัทซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดขึ น 
เพื่อให้บริษัทที่จะท้าการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่ดี มีการจัดการตามหลักเกณฑ์ และ มี
ธรรมาภิบาลตามที่ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดขึ น11 ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่ต้องมีการตรวจสอบรับรองจากทั งคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และจะต้องเสนอให้รับหลักทรัพย์โดยตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมาตรการควบคุมตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติ 
ทั งนี เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ส้าหรับบริษัทที่
ต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  

บริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีความเข้มข้นในการตรวจสอบ
และเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทจ้ากัดทั่วไป โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

                                           
11 J.Fred Weston Copeland,Thomas E., Financial Theory and Corporate Policy, 

3rd ed. (Msaaachusetts: Addison-Wesley, 1988). 3rd ed. (Msaaachusetts: Addison-
Wesley, 1988). 
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จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัดซึ่งต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติ เกณฑ์มาตรฐานใน
การเปิดเผยข้อมูล และ มาตรฐานในการเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัดที่สูงกว่าบริษัทจ้ากัด  

ทั งนี เพราะเป็นเรื่องของธุรกิจที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง จึงจ้าเป็นต้องมีการ
เพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั งทุนจดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ น เพื่อความมั่นคงของบริษัทที่จะเข้ามา
เป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด และ ลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายกับประชาชนจ้านวนมาก การเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเป็นแนวทางในการระดมทุนขั นต้นของบริษัทที่ต้องการเงินทุน
จ้านวนมาก เนื่องจากบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงได้รับเงินจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนครั งแรก (Initial Public offering หรือ IPO) และน้าเงินทุนจากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนครั งแรกไปขยายกิจการหรือต่อยอดทางธุรกิจ ได้อย่างทันทีโดยมีผลท้าให้
บริษัทดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยเฉพาะในช่วงโอกาส
หรือสถานการณ์ที่มีความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และแน่นอนว่าหากเป็นกรณีที่ผู้รับประกันการ
จ้าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) รับประกันจ้าหน่ายหลักทรัพย์ให้หมดตามราคาขั นต่้าของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนย่อมท้าให้บริษัทดังกล่าวมั่นใจว่าจะได้รับเงินจากการระดมทุน
ครบถ้วนทั งจ้านวนและน้าเงินลงทุนนั นไปต่อยอดทางธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยตรงมีหลักเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและหลักเกณฑ์ความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิ
บาล มีกรรมการอิสระตรวจสอบ มีมืออาชีพในการบริหารงาน มีการจัดการด้านบัญชี และ การเงิน 
ส่งผลให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักลงทุน  
 

 แนวคิดในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ อีกช่องทางหนึ่งซึ่ง โดยบริษัทสามารถเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้โดย ไม่ต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน และ ลดขั นตอน
บางอย่างโดยที่มีเหตุจ้าเป็น12 แต่ทั งนี ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของการ
รับหลักทรัพย์ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เป็นแนวคิดมาจากการควบรวมกิจการ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ น้าไปสู่ประโยชน์หลายประการไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการ

                                           
12 Ray Chan, Citic’s Reverse Takeover Spurs Interest in Backdoor Listings,

ค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จาก http://www.scmp.com/business/money/markets-
investing/article/1483309/citics-reverse-takeover-spurs-interest-backdoor. 
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ด้าเนินงาน และ การเงิน ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
ร่วมกัน การเพิ่มอ้านาจด้านการตลาด ซึ่งมีผลท้าให้ลดการแข่งขัน และ เพิ่มอ้านาจการต่อรองในการ
เจรจาธุรกิจการค้า  

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใช้ต้นทุนทางธุรกรรมที่น้อยกว่าการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงหลายด้านรวมถึง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับ ผู้รับ
ประกันการจ้าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวมูลค่า
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลงโดยผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ การเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม อาจเป็นช่องทางที่บริษัทสามารถใช้ในการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในทางตรงกันข้ามหากบริษัทต้องออกหลักทรัพย์เพ่ือเสนอขาย
ต่อประชาชนอาจไม่ได้ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในตลาดมีความผันผวนอ่อนไหว  

แนวคิดทางด้านภาษีก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เกิดประโยชน์กับบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมผ่านบริษัทจดทะเบียนที่ประสบ
ปัญหาทางการเงินสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้โดยบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน อาจมีก้าไร
จ้านวนมากในปีที่เข้าท้ารายการซื อขายสินทรัพย์แต่หลังจากท้ารายการแล้วบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนสามารถน้าผลขาดทุนที่เกิดขึ นในปีเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนที่ประสบปัญหาทางการเงิน
มาหักลบออกจากก้าไรที่เกิดขึ นได้ เนื่องจากภายหลังการท้ารายการ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ท้าให้บริษัทจดทะเบียนสามารถยื่นงบการเงินรวม 
โดยน้าเอาผลขาดทุนและก้าไรที่เกิดขึ นในปีเดียวกันของทางบริษัทจดทะเบียน และ บริษัทย่อยมา
รวมกันเพ่ือเป็นฐานในการเสียภาษีนิติบุคคลได้  

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจเป็นการเสริมสร้างชื่อเสียง และ 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทได้ผ่านทางกลไกการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนอกจากจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทมากขึ นแล้วยังช่วยสร้างความเชื่อถือแก่
ลูกค้า และ สถาบันการเงิน และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และ
อีกแนวคิดหนึ่งที่ส้าคัญของการเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนด้วยวิธีนี ก็คือ การหาทางออกให้กับ
บริษัทที่ก้าลังประสบปัญหาทางธุรกิจเพื่อให้เป็นบริษัทที่ยังคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไป ซึ่งย่อม
ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ถูกค้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ส่วนเจ้าหนี ได้ประโยชน์จากการ
เข้ามาช้าระหนี  โดยบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี การเข้ามาสวมสิทธิดังกล่าวจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทจดทะเบียนเดิมเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนยังสามารถด้าเนิน
กิจการต่อไปได้ และท้าให้หุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวกลับมามีมูลค่าอีกครั ง 
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2.5.1 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม13 เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเข้าจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยที่บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยตรง 
เป็นกรณีที่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเข้ามาท้าธุรกรรมการซื อขายสินทรัพย์กับบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทย่อยของบริษัท จดทะเบียน ซึ่งส่งผลให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเข้ามาเป็นบริษัทจด
ทะเบียนได้ ซึ่ง การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นวิธีหนึ่งของการควบรวมกิจการ
ระหว่าง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน โดยมีแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม กิจการของบริษัท 
ดังนี  

ทฤษฎีว่าด้วย มูลเหตุจูงใจในการควบรวมกิจการ 
           อาณัติ ลีมัคเดช14 ได้จ้าแนกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่อธิบายแรงจูงใจในการ
ครอบง้ากิจการ ในมุมมองของผู้เข้าครอบง้ากิจการไว้ 2 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างพลังผนึก (Synergy) 
ได้แก่ทฤษฎีว่าด้วยการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกิจการ  (efficiency Theories) 

ทฤษฎีข้อมูลและการส่งสัญญาณ (Information and signaling)  
ทฤษฎีเหล่านี เสนอว่าผู้เข้าครอบง้ากิจการมองเห็นโอกาสในการร่วมกิจการเพื่อใช้ทรัพยากรของทั ง
สองบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการครอบง้ากิจการเป็นกลไกควบคุมและกระตุ้นให้ผู้บริหาร
ด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและท้าให้ระบบเศรษฐกิจรวมเกิดประโยชน์สูงสุด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาของตัวแทน (Agency problem) 
ได้แก่ทฤษฎีว่าด้วยปัญหาของการที่ผู้บริหารไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ ( Agency problem 

and managerialism) สมมติ ฐานการจ่ าย เงิน ส่ วน เกิ น คื น แก่ เจ้ าของกิ จการ  (Free Cash 
hypothesis) การรวม ตั ว เพื่ อ ต่ อ รอ งด้ าน ก ารค้ า  (Market Power) ปั จ จั ย ด้ าน ภ าษี  (tax 
consideration) และกลไกการอยากได้ความมั่นคงโดยอ้อม (redistribution of wealth) 

ประโยชน์ของการครอบง้ากิจการ อาจเพื่อ การครอบง้าโดยการสร้าง ขนาดของกิจการให้
ใหญ่ขึ น เพื่อประโยชน์ทางด้านสถานะ ทางสังคม หรือ เพื่อต้องการความสามารถของผู้บริหาร ที่อยู่

                                           
13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศัพท์นา่รู้เพื่อผู้ลงทนุ, ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2560 จาก http://www.tsi- thailand.org/index.php?option=com_content &task= 
view&id=146&Itemid=1124. 

14 อัญญา ขันธวิทย,์ การควบกิจการและการครอบง ากิจการ (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2540). 
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ในบริษัทที่ต้องการครอบง้ากิจการ หรือเพื่อให้เกิดความมั่นคงมากขึ น  ทั งยังเป็นการป้องกัน ไม่ให้
บริษัทตัวเอง ถูกบริษัทอื่น ครอบง้ากิจการได้โดยง่าย เมื่อบริษัทมีความมั่นคงและใหญ่ขึ น 

ทั งนี  ทฤษฎีต่างๆที่กล่าวมา ในเรื่องของ ปัญหาของตัวแทนและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างพลัง
ผนึก อาจไม่ได้ส่งผลดี ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ในทางตรงกันข้าม อาจเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
เพราะมี เรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่ปรึกษาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการซึ่งประโยชน์ที่ได้รับหลักๆ
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ ตัวผู้บริหาร หรือผู้ที่ต้องการประโยชน์จากการควบรวมกิจการที่แท้จริง 

กิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ์15 ได้สรุปมูลเหตุจูงใจของการควบรวมกิจการไว้ดังนี  
การสร้างก้าลังผลิตของกิจการ 
เป็นการเน้นถึงการเพิ่มมูลค่าของกิจการหลังจากควบรวมกิจการแล้ว ถ้าบริษัทที่เกิดจากการ

ควบรวมกิจการมีมูลค่ามากกว่าบริษัทเดิมก่อนการควบรวมกิจการถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
โดยรวม ผลของการที่บริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ นก็น้าไปสู่ประโยชน์หลายประการด้วยกันได้แก่ 
ประโยชน์ในด้านด้าเนินงานและการงาน ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ ประโยชน์ด้านการใช้
ทรัพยากรที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ นและการเพิ่มอ้านาจการตลาด 

การควบรวมกิจการท้าให้กิจการเติบโตได้รวดเร็วกว่าการขยายกิจการของบริษัทเอง 
เนื่ องจากบริษัทสามารถเข้าถือกรรมสิทธิ์ เหนือทรัพย์สินของบริษัทอื่นไม่จะเป็น

สังหาริมทรัพย์หรืออสังริมทรัพย์รวมถึงการใช้สิทธิตามใบอนุญาต  ในนามของบริษัทเดิมได้ทันที
ภายหลังการควบรวมกิจการบริษัทส้าเร็จลงรวมทั งสามารถใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าต่างๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ขึ นใหม่ 

การควบรวมกิจการบริษัทมีผลท้าให้บริษทัมีขนาดใหญ่ขึ น เป็นผลดีในด้านการระดมเงินทุน 
บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีเครดิตในการกู้ยืมสูง เนื่องจากมีหลักทรัพย์ค ้าประกันจ้านวนมากมี

ความคล่องตัวในการท้าธุรกิจสูงกว่าบริษัทขนาดเล็ก 
การควบกิจการจะเป็นการแก้ปัญหาของธุรกิจของแต่ละประเภท  
การปรับโครงสร้างหนี หรือการปรับโครงสร้างกิจการ อาจต้องใช้บริษัทอื่นหรือเงินทุน ที่มาก

ขึ น ในการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด้าเนินธุรกิจ ดังนั นการควบรวม
กิจการจึงเป็นทางออกที่ส้าคัญ ในการแก้ไขปัญหาที่บริษัทก้าลังประสบอยู ่

การควบรวมกิจการบริษัทท้าให้บริษัทมีกิจการที่หลากหลายมากขึ น 
การที่บริษัทมีหลายกิจการ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรได้เนื่องจากบางกิจการ

ประสบปัญหา แต่กิจการอื่นอาจท้าก้าไรได้ดีในสภาวะที่สภาพธุรกิจแต่ละธุรกิจมีความต้องการของ

                                           
15 กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ,์ เรื่องเดิม, หน้า 8 
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ตลาดที่แตกต่างกันส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทยังมีก้าไร และยังมีความมั่นคงในการด้าเนินธุรกิจต่อไป
ได ้

การควบรวมกิจการบริษัทท้าให้บริษัทสามารถรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
คัดเลือกตัวผู้ช้านาญงานในด้านต่างๆมาอยู่ร่วมกัน 

ในแต่ละบริษัทย่อมมีผู้มีความรู้ความสามารถกระจายอยู่ในทุกๆบริษัท การควบรวมกิจการ 
สามารถท้าใหรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสม กับสภาวการณ์และ
ธุรกิจเพื่อเป็นก้าลังให้กับองค์กรธุระกิจต่อไป 

การควบรวมกิจการอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทางกฎหมายและนโยบาย 
นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจส่งผลเพื่ออ้านวยให้เกิดการควบรวมกิจการ  

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และเหมาะสมกับช่วงเวลาของการลงทุนหรือช่วงเวลาของนโยบายของ
รัฐบาล 

คุณประโยชน์ในเรื่องภาษี 
บริษัทที่มีก้าไรสูง เมื่อควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีภาวะขาดทุนท้าให้อัตราการเสียภาษี ของ

บริษัทหลังควบรวมกิจการแล้วลดลง ส่งผลให้บริษัทที่ก้าไรสูงได้ประโยชน์จากภาษี16 
การควบรวมกิจการถือเสมือนเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
บริษัทที่มีความช้านาญเฉพาะทางของแต่ละบริษัทย่อมมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

และผู้ช้านาญการ ในหลายๆด้านที่แตกต่างกันหากควบรวมกันได้ก็จะท้าให้บริษัทมีความมั่นคงและ
ประกอบธุระกิจได้อย่างยั่งยืน การควบรวมกิจการอาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมได้หากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ กับบริษัทที่
ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียน ผลของการควบรวมกิจการดังกล่าว ท้าให้บริษัทที่ได้สินทรัพย์ของอีก
บริษัทหนึ่งกลับไม่มีอ้านาจในการควบคุมบริหารจัดการแต่กลับส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่สูญเสีย
สินทรัพย์มีอ้านาจควบคุมบริษัทได้ แบ่งเได้ 3 รูปแบบดังนี  

1.  บริษทัจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนควบกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียนจนเกิดเป็นบริษัทใหม่ 

การควบกิจการระหว่าง 2 บริษัท แล้วเกิดเป็นบริษัทใหม่เป็นบริษัทเดียว หากบริษัทหนึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ไปอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ บริษัทที่เกิดขึ นใหม่ จะสามารถด้ารงสถานะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับ บริษัทจด

                                           
16 กิตติพงศ์ อุรพีพฒันพงศ์, เรื่องเดมิ,  หน้า 11 
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ทะเบียนเดิมก่อนการควบรวมได้ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของการขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทใหม่จึงจะสามารถด้ารงสถานะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได1้7 
      2. บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ 

การเข้าซื อสินทรัพย์ดังกล่าวอาจใช้ เงินสดหรือหุ้นของบริษัทตนเองเป็นสิ่งตอบแทนการซื อ
สินทรัพย์ก็ได้ ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่แตกต่างกันออกไปโดยบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน ใช้เงินสดซื อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจท้าได้โดยการ ใช้เงินสด 
หรือใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซื อสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือมาซื อหุ้น ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
เดิมในบริษัทจดทะเบียน โดยส่งผล ให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกลายเป็นผู้ถือหุ้น  (holding 
company) ของบริษัทจดทะเบียน   

3. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

หากเป็นกรณีที่ บริษัทจดทะเบียนใช้หุ้นของตนซื อสินทรัพย์ทั งหมดของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน อาจท้าได้โดยการแลกหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน หรือสร้างเงื่อนไขต่างๆเช่นแลกกับหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยการออกหุ้นใหม่ ท้าให้
บริษัทที่จดทะเบียนกลายเป็นผู้ถือหุ้น (holding company) ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนกับกลายเป็นมีจ้านวนหุ้นน้อยกว่าบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์จึงท้าให้บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกลายเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์
 

2.5.2 รูปแบบการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
วิธีการจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์ด้วยวิธีนี  เป็นการท้าธุรกรรมโดยบริษัทที่ต้องการเข้าจด

ทะเบียนต้องเสนอให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ท้าการซื อทรัพย์สินต่างๆของบริษัทที่
มิได้จดทะเบียน ท้าให้เกิดการซื อกิจการที่เรียกว่า Reverse Take over ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนซึ่ง
เป็นผู้ซื อสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แต่กลับท้าให้ผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน สามารถเข้ามามีอ้านาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนแทนผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทจด
ทะเบียนได้ และส่งผลให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน สามารถน้าธุรกิจของตนเอง เข้ามาแทนที่
ธุรกิจเดิมของบริษัทจดทะเบียนได้ส่งผลเสมือนว่า บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถน้าธุรกิจ

                                           
17 เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่

เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 
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ของตนเข้ามาใช้สิทธิแทนที่บริษัทจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์รวมทั งสิทธิอื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

การซื อกิจการย้อนกลับ (Reverse Take over) ท้าได้โดยบริษัทจดทะเบียนออกหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อซื อสินทรัพย์จากบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนโดยสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมี
ขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งท้าให้บริษัทจดทะเบียนต้องออกหุ้นเพิ่มทุนใน
จ้านวนที่มากกว่าหุ้นเดิมที่มีอยู่ทั งหมดของบริษัท เพื่อน้าไปแลกกับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนครอบครองอยู่ ซึ่งการแลกหุ้นดังกล่าวท้าให้ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน ท้าให้ธุรกรรมการซื อสินทรัพย์ดังกล่าวส่งผลให้
อ้านาจการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอนไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนโดยไม่ต้องผ่านขั นตอนการยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
          ประเด็นส้าคัญที่ต้องพิจารณาคือ การเข้าซื อสินทรัพย์ดังกล่าวส่งผลให้ เกิดการโอนอ้านาจ
ควบคุมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือไม่ ซึ่ง
หากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับการโอนสินทรัพย์จากบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียนไปยังบริษัทจดทะเบียน ก็สามารถพิจารณาจากจ้านวนหุ้น เพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัทจด
ทะเบียนว่ามีจ้านวนมากกว่าหุ้นเดิมที่บริษัทจดทะเบียนมีอยู่หรือไม่ หากว่าหุ้น เพิ่มทุนมีจ้านวน
มากกว่า ก็แสดงว่าผู้ถือหุ้นใหม่ที่ได้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวสามารถมีอ้านาจควบคุมเหนือนบริษัทจด
ทะเบียนภายหลังการเข้าซื อสินทรัพย์ ซึ่งผู้ถือหุ้นใหม่ก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนแลกกับการโอนสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม  หากว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับการโอนสินทรัพย์ แต่
ใช้เงินสดหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อน้าเงินดังกล่าวมาซื อกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าใน
ลักษณะการเข้าซื อกิจการโดยการก่อหนี  (Leveraged Buy-out) การน้าขนาดของสินทรัพย์ที่ซื อมา
พิจารณาว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อมย่อมไม่สามารถท้าได้ แม้ว่าขนาด
สินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจะใหญ่กว่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแต่การเข้าซื อ
สินทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้เกิดการโอนอ้านาจควบคุมจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้รับเงินสดเพื่อ
ตอบแทนการโอนสินทรัพย์แต่ไม่ได้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ดังนั นอ้านาจควบคุมจึงยังอยู่
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียน 
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 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง
และโดยอ้อม18………………. 

2.6.1 ข้อดีและข้อเสียของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
          ข้อด ี

1. การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักลงทุน ผ่าน
การตรวจสอบจากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้รับประกัน
การจ้าหน่ายหลักทรัพย์ (underwriter) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเมืองชีพ ท้าให้ราคาหุ้นของบริษัท 
มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต 

2. รายการเสนอขายหุ้นครั งแรกกับประชาชน ได้รับเงินทุน จากการขายเป็นเงินส้าหรับใช้ใน
การลงทุนในครั งแรก 

3. หากเป็นการขายหุ้น กับบริษัทรับประกันการจ้าหน่ายหลักทรัพย์ หุ้นการันตีราคา บริษัทมี
ความมั่นใจ ว่าได้รับเงินจากการระดมทุนครบเต็มจ้านวนอยู่ที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียน 
          ข้อเสยี 

1. มีต้นทุนค่าธรรมเนียม ที่จ่ายให้ผู้รับประกันการจ้าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) โดย
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี  

2. มีขั นตอนที่ยุ่งยาก ในการเตรียมการ และใช้ระยะเวลายาวนานกว่าการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม ซึ่งไม่เหมาะกับธุรกิจที่รอเวลาไม่ได้ เสียโอกาสในการท้าก้าไร ในกรณีที่มี
ความจ้าเป็นเร่งด่วน 

3. ในสภาวะที่ ตลาดหลักทรพัย์มีความอ่อนไหว การเสนอขายราคา ครั งแรก กับประชาชน 
อาจได้ราคาต่้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั งไว้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพตลาด แต่สภาพเศรษฐกิจ 

 
2.6.2 ข้อดีและข้อเสียของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

          ข้อด ี
1. การเข้าจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์ในอ้อมไม่อ่อนไหวกับสภาพตลาดหลักทรัพย์ และท้าได้

แม้ว่า ตลาดอยู่ในสภาวะหุ้นปรับตัวลง ไม่ขึ นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ 

                                           
18 Siddoway, D., Uses and Abuses of “Reverse Merger” Transactions in the 

U.S., Northwest Security Institute Journal (February, 2003): 6.3.1-6.3.2.  
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2. การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม มีต้นทุนต่้ากว่าการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เพราะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้รับประกันการจ้าหน่ายหลักทรัพย์    
(Underwriter) 

3. ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ในกรณีที่ต้องการ 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการประมูลงาน การด้าเนินการทางธุรกิจ 

4. ได้ประโยชน์จากบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยคิดภาษี รวม กับบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ท้าใหล้ดภาระภาษีของบริษัทได  

ข้อเสีย 
1. การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ผ่านบริษัทที่ประสบปัญหาทางด้าน

การเงินหรือบริษัทที่ฟื้นฟูกิจการ ต้องแบกรับภาระต้นทุนอื่นๆ นอกจากต้นทุนปกติทางธุรกรรม เช่น 
ต้นทุนการช้าระหนี กับเจ้าหนี ของบริษัทจดทะเบียน 

2. การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ขาดโอกาสในการได้รับเงินจากการเสนอ
ขายหุ้นครั งแรกกับประชาชน 

3. บริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ต้องผ่านการยื่นขอให้รับ
หลักทรัพย์ใหม่ เช่นเดียวกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 

4. อาจไม่รู้ถึงหนี สินอื่นที่ตรวจสอบไม่พบ หรือคดีความต่างๆ ที่ฟ้องร้องอยู่ของบริษัทจด
ทะเบียน 

  5. จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของบริษัทในทางที่ไม่ดีต่อสายตานักลงทุน เพราะไม่ได้เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
 

 แนวคิดในการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม…………………… 

แนวคิดที่ใช้ในการพิจารณาว่าธุรกรรมใด เป็นธุรกรรมที่เกิดจากการเข้าจดทะเบียน กับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมแบ่งออกได้ เป็น 2 แนวคิดหลักๆ ดังต่อไปนี 19 

 

                                           
19 Kim, L., Backdoor Listing in Korea, Capital Market Opinion (October, 2010): 

pp. 1-7. 
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2.7.1 แนวคิดเชิงรุกในการพิจารณาธุรกรรม ที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อม (Positive listing approach)  

เป็นแนวคิดในการพิจารณาธุรกรรม ที่เน้นการตรวจสอบถึงการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม โดยพิจารณาเกณฑ์ของขนาดสินทรัพย์ เป็นหลัก หากขนาดของสินทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ถือว่ามีเจตนาที่จะน้า
บริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นค้าขอรับหลักทรัพย์ใหม่ เป็น
หลักการที่จ้าเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง และถือ
เป็นการได้มา ซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยยะส้าคัญ (very substantial acquisition) ซึ่งเป็นแนวคดิในการ
พิจารณาธุรกรรมการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่ใช้เกณฑ์
ความมีนัยยะส้าคัญของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบขนาดของสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียน
กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 โดยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หากพิจารณาว่ามี
ขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์เดิม ก็ถือว่ามีเจตนาที่จะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยมิได้
พิจารณาถึงอ้านาจควบคุมของบริษัท ว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ การพิจารณาธุรกรรมเชิงรุกนี  อาจ
ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม ถ้าไม่ได้มีการ ออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อแลกกับสินทรัพย์
ดังกล่าว แต่ก็ถือว่ามีมูลเหตุจูงใจให้กระท้าการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ การใช้หลักการ 
พิจารณาธุรกรรมเชิงรุกนี  มุ่งดูที่ขนาดธุรกรรม ของสินทรัพย์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้มีอ้านาจ
ควบคุมเข้าตรวจสอบการรับหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
หากเป็นการ ได้สินทรัพย์มาโดยสุจริตการตรวจสอบเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ใหม่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงถือว่าแนวคิดพิจารณาธุรกรรมเชิงรุก ส่งผลดีต่อการควบคุม
หลักทรัพย์ที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการ
ตรวจสอบถึงหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ 
 

2.7.2 แนวคิดเชิงรับในการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อม (Negative listing approach)  

เป็นการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมภายหลังการเข้าท้ารายการ 
โดยไม่เน้นการตรวจสอบว่าขนาดของสินทรัพย์ที่ได้รับมา มีขนาดมากกว่าสินทรัพย์เดิมของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ โดยเน้นเกณฑ์อ้านาจบริหาร คณะกรรมการบริษัท ความเป็น
เจ้าของของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แนวคิดพิจารณาธุรกรรมเชิงรับนี  จะเกิดประสิทธิภาพได้ดี
ในกรณีที่ไม่มีผู้ที่ท้าการแทนอยู่เบื องหลังเพราะหากพิจารณาเพียงรายชื่อหรือโครงสร้างบริษัทจด
ทะเบียน แล้ว อาจเกิดการให้ตัวแทนกระท้าการแทนหรือใช้ผู้อื่นหรือพวกพ้องเพื่อรวมอ้านาจการ
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บริหารที่แท้จริง ดังนั นการพิจารณาธุรกรรมเชิงรับนี จะให้ได้ผลดี ก็ต้องใช้ควบคู่กับการพิจารณา
ธุรกรรมเชิงรุก จึงจะสามารถตรวจสอบถึงที่มาที่ไป และคุณภาพของหลักทรัพย์รวมถึงผู้บริหารให้มี
คุณสมบัติเพียงพอต่อการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
 

 ข้อควรคิดในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

การตัดสินใจในการออกหลักทรัพย์ขายให้กับประชาชน ทั่วไปนั น กิจการจ้าเป็นต้องพิจารณา
ถึงข้อดีข้อเสียของการเข้าสู่ตลาด ซึ่งกิจการจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความเหมาะสมลักษณะของธุรกิจ 
รวมถึงความสามารถในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพื่อให้ สามารถมีเงินทุนในการประกอบ
กิจการ ได้ตามต้องการ ซึ่งผลดีและผลเสียจากการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีดังนี 20 
 

2.8.1 ข้อดีของการน าบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  
2.8.1.1 ประโยชน์ต่อบริษัท  

เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว  

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้าให้บรษิัทสามารถระดมทุนได้จประชาชนโดยตรง
ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี ยที่บริษัทจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนหากว่ามีการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน ดังนั นตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวที่รองรับความต้องการใช้เงินทุน
ในการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี ยังมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถลด
การพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการใช้เงินทุนของธุรกิจเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะไม่
เพียงพอและเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินของกิจการรายการที่มีอัตราส่วนหนี สินต่อทุน
ที่สูงเกินเมื่อเทยีบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั งนี บริษัท จดทะเบียนสามารถระดมทุน
จากประชาชนทั่วไปเพ่ือน้าไปใช้ในกิจการได้เช่นเพื่อการน้าไปซื อสินทรพัย์เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
หรือเพ่ือขยายกิจการตลอดจนเพ่ือปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการให้มีความเหมาะสม มีช่องทาง
ระดมทุนที่หลากหลายการเป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่ออ้านวยให้บริษัทมคีวามคล่องตัวในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ นเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีทางเลือกที่จะระดมทุน
เพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจด้วยการออกตราสารทางการเงินได้หลายประเภททั งในรูปของตราสารหนี 

                                           
20 ปริมปราง พีรภาพรกุล, ปัญหาที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรพัย์ กรณีศึกษา

ธุรกิจประกันภัยและเงินทนุหลักทรัพย ์(สารนิพนธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช,ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2555), หน้า7-10 
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หรือตราสารทุนเช่นหุ้นส่วนสามัญหุ้นบุริมสิทธิหุ้นกู้หุ้นแปรสภาพไปส้าคัญในการแสดงสิทธิ์การซื อหุ้น
เป็นต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเลือกใช้ขนาดสารทางการเงินที่มีความเหมาะสมต่อบริษัท
และสภาพแวดล้อมทางการเงินในขณะนั น 

เพิ่มอ้านาจต่อรองในการกู้ยืมเงิน 
          กับความน่าเชื่อถือ ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ น จากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

เนื่องจากมีการปรับปรุง ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในให้ได้มาตรฐาน และมีการเปิดเผยข้อมูล
ที่มีความโปร่งใสมากขึ น ประกอบกับ การที่บริษัทจดทะเบียน มีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนมากขึ น มี
ส่วนช่วยให้บริษัทมีอ้านาจในการต่อรองกับ สถาบันการเงินมากขึ น ในการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมและ
ตาดอกเบี ยที่ต่้าลง 

ช่วยด้ารงการด้าเนินธุรกิจ 
           การปรับปรุงระบบ การบริหารงานภายในของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

ในระหว่างเตรียมการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้ บริษัทมีระบบ การปฏิบัติงานที่
ชัดเจนโปร่งใส เป็นมืออาชีพมากขึ น และตรวจสอบได้ ท้าให้เจ้าของกิจการ สามารถหาผู้บริหารที่เป็น
มืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี ในด้านของการบริหารงานการเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนจะท้าให้บริษัทมีความตื่นตัวในด้านการบริหารเพราะมีตัวบ่งชี ที่สะท้อนถึงผลการด้าเนินงาน 
ตลอดเวลานั่นคือราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทเพราะหากบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนทั งใน
แง่การด้าเนินงานและผลประกอบการ น ้าท้าให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทปรับตัวในระดับที่สูงขึ น 
ดังนั นในฐานะการเป็นผู้บริหารกิจการก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ นในการบริหารงานและ
ประโยชน์อีกประการหนึ่งในด้านกิจการ คือการเป็นเครื่องมือเพื่อการก้ากับดูแลบริษัทให้ด้าเนินไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี  ส่งผลถึงพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการมองบริษัทอย่างมีคุณค่าและ
รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของความส้าเร็จของบริษัทซึ่งจัดเป็นการสร้างแรงจูงใจและแรงดึงดูดทุก
พลากรที่ดีให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท 

ภาพพจน์ที่ดีต่อกิจการ 
          เนื่องจาก การเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั นจะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะได้ว่า บริษัทที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาเจ้ามีผลการด้าเนินงานที่ดีมีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่งรวมทั งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสตาม
แนวทางบรรษัทภิบาล นอกจากนี บริษัทที่ผ่านเกณฑ์และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วยังคงต้องรักษา
มาตรฐานต่างๆเหล่านี ไว้ตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องภาพพจน์ที่ดีนี จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่บริษัททั ง
ทางตรงและทางอ้อมเช่นการได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่้าเพราะมีความน่าเชื่อถือ การมีอ้านาจ ในการ 
ต่อรอง เจรจา ทางการค้า การได้รับการยอมรับ จาก สาธารณ ชน เมื่อมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ได้รับ



 38 

การเผยแพร่ ซึ่งประโยชน์ต่างๆเหล่านี เป็นมูลค่าที่มีค่าสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่กิจการลงไปหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือภาพพจน์ที่ ดีนั นช่วยส่งเสริมให้แก่การด้าเนินกิจการ และหากจะใช้ค่าใช้จ่าย เพื่อสร้าง
ภาพพจน์โดยตรงนั นอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์

เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงหรือขยาย ธุรกิจ ทั งในและนอกประเทศ 
          เพราะการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนย่อมเป็นเครื่องแสดงสถานภาพ ประการหนึ่งใน

แง่ความน่าเชื่อถือ และเป็นการสร้างความรับรู้ ให้แก่นักลงทุนทั งในและต่างประเทศ ที่อาจน้ามาซึ่ง
สัญญาทางการค้า การลงทุน ตลอดจนการขยายฐานธุรกิจในอนาคต 

2.8.1.2 ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
เพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

         การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถที่จะน้า
หุ้นมาซื อขายแลกเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสภาพคล่องมากขึ นและราคา
หุ้นที่ซื อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นราคาที่สะท้อน มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ อันเป็นมูลค่าเพิ่ม
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ นอกเหนือจากราคาตามมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือราคา
ตามมูลค่า ตามบัญชีของหุ้น 

เพิ่มอ้านาจการต่อรองในการลดภาระค ้าประกัน 
          การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ นจากการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์จะมีส่วนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อเจ้าหนี ของบริษัทด้วยเช่นกันอันจะเป็นการ
เพิ่มอ้านาจในการต่อรองของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการกับสถาบันการเงินเพื่อที่จะขอลดภาระการค ้า
ประกันนั นลงได้ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะท้าให้หุ้น
ของบริษัทมีสภาพคล่องและมีราคาที่ซื อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นราคาที่อ้างอิงได้ท้าให้ผู้ถือหุ้น
สามารถที่จะน้าหุ้นนั นไปว่างเป็นหลักทรัพย์ ประกัน และการกู้ยืมเงินส่วนตัวจากสถาบันการเงินได้ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องส่วนตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
            ผู้ลงทุน ในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีในหลาย

ลักษณะซึ่งจะช่วยชักจูงให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ นโดยที่การซื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดนั นผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องน้าเงิน
ก้าไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์มาค้านวณเป็นรายได้เพื่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในขณะ
ที่ เงินก้าไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องน้าไป
รวมเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราก้าวหน้าซึ่งมีขั นสูงถึงร้อยละ 37 ของก้าไรที่
เกิดขึ น 

2.8.2 ข้อเสียของการน าบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 
2.8.2.1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานที่สูงขึ น 

          การที่บริษัทต้องการน้าหลักทรัพย์ออกขายแก่ประชาชนทั่วไปนั น จะมีกระบวนการ
ที่ ค่อนข้างวุ่นวายและ ซับซ้อน เช่น การต้องว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดท้าการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
และหนี สินเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นที่จะออกขาย อีกทั งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน บัญชีที่จ้าเป็นต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียง แต่อย่างไรก็ดี ผลกระทบนี อาจจะลดลงส้าหรับ
บริษัทขนาดใหญ่ที่ค่าใช้จ่ายด้านการด้าเนินงานเมื่อคิดเป็นสัดส่วนกับค่าใช้จ่ายรวม มีมูลค่าค่อนข้าง
น้อยและมีบริษัทที่ท้าการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว 

2.8.2.2 การเปิดเผยข้อมูล 
          การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทนั นจ้าเป็นที่จะต้องเปิดเผยรายละเอียดของ

บริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยในรายงานประจ้าปี เช่น 
ลักษณะการประกอบธุรกิจเป้าหมายของบริษัทอีกครั งกลยุทธ์ในอนาคตที่วางไว้ เพื่อให้ได้ผล
ประกอบการตามที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งอาจจะส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการแข่งขันระหว่าง
บริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับบางชนิดอาจจะไม่ส่งผลดีต่อบริษัทใน
ตลาด เช่นในอุตสาหกรรมยา หรือเทคโนโลยีที่ผลประโยชน์ของบริษัท มาจากการที่ บริษัทคิดค้นวิจัย
ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดเผยแล้ว จะท้าให้บริษัทคู่แข่ง สามารถที่จะลอกเลียนแบบ ซึ่ง
เป็นผลเสียหาย ต่อผลประกอบการของบริษัทได้ รวมถึงเมื่อบริษัทเข้าสู่ตลาดแล้ว ก็จ้าเป็นต้องมี การ
ปรับเปลี่ยนและการรายงานผล ประกอบการที่ได้รับค้ารับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ ซึ่ง
อาจจะท้าให้นักลงทุนเห็นข้อเสีย และความไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทได้ ท้าให้นัก
ลงทุนไม่ต้องการที่จะเข้ามาซื อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพราะการรายงานทางบัญชีของบริษัท
อาจจะมีลักษณะที่ผิดปกติเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทในการตรวจสอบจากทางการ เพื่อการหลบเลี่ยง
ภาษี แต่เมื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วการตรวจสอบที่เข้มงวดจากตลาดการกระท้าใดที่เป็นการผิด
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หรือการหลบเลี่ยงกฎหมายจะไม่สามารถกระท้าได้อีกต่อไป ซึ่ งอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทได้ ดูอีกครั งเมื่อตลาดมีความไม่สมบูรณ์การรับทราบข้อมูลที่เปิดเผยจาก
บริษัทของนักลงทุนอาจจะมีความผิดพลาด ท้าให้นักลงทุนมีความผิดพลาดในการเลือกบริษัทที่จะ
ลงทุนโดยบริษัทที่มีคุณภาพดีอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนหรือตลาดแต่บริษัทที่มีคุณภาพ
ต่้า กว่ากลับได้รับความสนใจมากกว่าเป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีส้าหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ
ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอยู่แล้วปัญหาดังกล่าวนี อาจจะไม่กระทบต่อการตัดสินใจที่จะ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย ์

2.8.2.3 การสูญเสียอ้านาจในการควบคุม 
อ้านาจควบคุมกิจการ21 ตามกฎหมายเกี่ยวข้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายถึง 
(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในนิติบุคคล 1 เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวน 10 

ออกเสียงทั งหมดของนิติบุคคลนั น 
(ข) การมีอ้านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุผลอื่นใด 
(ค) การมีอ้านาจควบคุมการแต่งตั งถอดถอนกรรมการตั งแต่ครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
การน้าหลักทรัพย์หรือหุ้น ในบริษัทออกขายนั นอาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูก

ครอบง้ากิจการ จากการรับซื อหุ้นของบริษัททั งหมดที่มีอยู่ในตลาด จากนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการด้าเนินกิจการของบริษัท ซึ่งจะท้าให้การตัดสินใจในโครงการต่างๆ อาจจะเกิดความ
ขัดแย้งระหว่าง ผู้ถือหุ้นรายเก่าและผู้ถือหุ้นรายใหม่ ท้าให้เกิดความล่าช้าเกิดความเสียหายต่อผล
ประกอบการ โดยถ้าบริษัทไม่ได้น้า หลักทรัพย์ ออกขาย ในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะท้าให้มีความ
ยืดหยุ่นในการตัดสินใจในโครงการต่างๆได้ดีกว่า เช่น ผู้จัดการ น้าเสนอ โครงการที่จะได้รับ
ผลตอบแทนในระยะยาว แต่อาจมีการขาดทุน ในระยะสั นๆตอนเริ่มต้น ซึ่งผู้จัดการอาจจะสามารถ
ต่อรอง กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการน้าหลักทรัพย์หรือหุ้นออกขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะถ้าบริษัทที่อยู่ในตลาดจะมีผู้ ถือหุ้นหลายๆผู้ถือหุ้นอาจจะต้องการให้
ผู้จัดการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย เพราะผู้ลงทุนที่เข้า
มาใหม่ อาจจะต้องการผลตอบแทนที่สูง ในระยะสั นๆ อีกทั งการที่นักลงทุนใหม่ ไม่มีความรู้สึก ผูกพัน
กับบริษัท ท้าให้เกิดความขัดแย้งขึ นระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นรายใหม่ และผู้จัดการได้ แต่อย่างไรก็

                                           
21 มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535, n.d. 
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ดีการเปลี่ยนแปลงในอ้านาจการควบคุมอาจจะเกิดผลดี และบริษัทได้ถ้าผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่มี
ประสิทธิภาพในการท้างานที่ดีกว่าผู้ถือหุ้นเดิม 

2.8.2.4 การที่ราคาซื อขายต่้าและสภาพคล่องน้อย  
ในการเข้าสู่ตลาดนั น บริษัทต้องการผลประโยชน์ในเรื่องของสภาพคล่องที่สูงขึ นแต่

บริษัทอาจจะไม่ทราบถึงราคาหรือความต้องการที่แท้จริงของนักลงทุน การน้าหลักทรัพย์ออกขายใน
ตลาด อาจจะไม่ได้รับความสนใจ จากนักลงทุนมากนัก ท้าให้ราคาและสภาพคล่อง มีมูลค่าต่้า เมื่อ 
สภาพคล่องต่้า ก็จะไม่มีนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเพราะอาจจะประสบกับ
ภาวะขาดทุน ในการเข้าไปท้าการถือครองผลประโยชน์ในบริษัทได้ ท้าให้ผลประโยชน์ที่ได้จากการลด
การถือครองของผู้ถือหุ้นเดิมเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงลดลงด้วย 

 
2.8.3 แนวคิดในการก ากับดูแลตลาดทุนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
“การก้ากับดูแล” เป็น ภารกิจหลักที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เเละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ได้ให้อ้านาจหน้าที่แก่ ก.ล.ต. ในการออกกฎเกณฑ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายเมื่อมีการฝ่าฝืน การก้ากับดูแลโดยภาครัฐมีความ
จ้าเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนของประเทศ  ขณะเดียวกันการใช้อ้านาจเพื่อบังคับให้เกิด
การปฏิบัติดังกล่าว มีผลเป็นการจ้ากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของผู้ที่ถูกก้ากับดูแล ดังนั น  ก.ล.ต. 
จึงให้ความส้าคัญกับการใช้อ้านาจด้วยความระมัดระวัง เท่าที่จ้าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 
และด้วยความสมเหตุสมผล เพื่อมิให้กระทบสิทธิต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกินสมควร  “ตลาดทุน” เป็น 
“ตลาด”ที่ไม่ได้มีสถานที่หรือตัวตนใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งองค์ประกอบส้าคัญของตลาดทุน คือ ผู้มีส่วน
ร่วมต่าง ๆ ทั งผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบการตลาดหรือศูนย์ซื อขาย
หลักทรัพย์ และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท้าธุรกรรมในตลาดทุน  

ดังนั น “การก้ากับดูแลตลาดทุน” จึงเป็นการก้ากับดูแลให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนมีการ
ปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ธุรกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และน่าเช่ือถือ พร้อมที่
จะรองรับการระดมทุน การลงทุน การซื อขายตราสารการเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ต่อไป 

“กลไกการก้ากับดูแลตลาดทุน”  โดยที่เครื่องมือในการก้ากับดูแลมีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั ง
การออกกฎเกณฑ์ การก้ากับดูแล การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการส่งเสริม สนับสนุนอื่น  แต่ละ
เครื่องมือมีข้อดี-ข้อเสีย และให้ผลต่างกัน ทั งยังสามารถเลือกใช้ได้หลายระดับ และการท้าให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ดีในตลาดทุนสามารถเกิดได้ทั งจากวินัยของผู้ปฏิบัติเอง (self discipline) การผลักดันหรือ
วินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาด (market discipline)  นอกเหนือจากการก้ากับดูแลจากหน่วยงานตาม
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กฎหมาย (regulatory discipline)  กลไกการก้ากับดูแลตลาดทุนจึงเป็นการผสมผสานการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการก้ากับดูแลในระดับที่เหมาะสมผ่านผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน เพื่อตอบสนองการ
ขับเคลื่อนให้เกิดกลไกการก้ากับดูแลที่ยั่งยืน และตลาดทุนที่ยั่งยืน โดยปรับการก้ากับดูแลให้อยู่บน
หลัก principle based มากขึ น และส่งเสริมให้เกิดวินัยในตนเองของผู้ปฏิบัติ   

ก.ล.ต.  จึงออกแบบผสมผสานการใช้เครื่องมือหลัก 4 ประเภท ดังนี  
1.   การออกกฎเกณฑ์ (Preventive regulations) 
เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. จะน้าออกใช้ ตอบวัตถุประสงค์ในการก้ากับดูแล  มีความ

จ้าเป็นและคุ้มค่าเมื่อค้านึงถึงประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม เทียบกับ
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติ  

ก.ล.ต เคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนโดยประเมินแล้วว่าเรื่องที่จะหยิบยกขึ น
ด้าเนินการ เป็นเรื่องส้าคัญ หากไม่ด้าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือ
ประสิทธิภาพของตลาดทุน 

 ศึกษาและเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั งข้อดี -ข้อเสีย
ของทางเลือกต่าง ๆ ในการก้ากับดูแล จัดประชุมกลุ่มย่อย รวมทั งรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดย
หากเป็นหลักเกณฑ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบมากอาจมีการจัดสัมมนาในวงกว้างประกอบด้วย
นอกจากนั น ยังมีขั นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ซึ่งอนุกรรมการส่วนใหญ่มาจากภาค
ธุรกิจจึงมีความเข้าใจในทางปฏิบัติ ท้าให้สามารถสะท้อนความคิดเห็นแทนผู้ประกอบการอื่นได้เป็น
อย่างดี ทั งนี  ขั นตอนดังกล่าวท้าให้มั่นใจได้ว่า กฎเกณฑ์ที่จะน้าออกใช้นั นสมเหตุสมผล ค้านึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ นอย่างรอบด้าน โดยเคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วมใน
ตลาดทุนอย่างเพียงพอแล้วตรวจร่างประกาศเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์ที่จะออกมานั นมีกฎหมาย
รองรับให้อ้านาจอย่างถูกต้อง บังคับใช้ได้  เนื อหาของร่างกฎเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
กฎเกณฑ์อื่นในท้านองเดียวกัน รวมทั งมีความชัดเจน สามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตามได้ 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่หรือหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกันและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเป็นรายบริษัท เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับความ
สะดวกในการติดต่อสอบถาม  

2.  การติดตามดูแล (Monitoring) 
ด้านบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการป้องกันผู้ลงทุนจากการกระท้าไม่เป็นธรรม และให้

มั่นใจว่า ผู้ลงทุนมีข้อมูลส้าคัญที่ถูกต้องและเพียงพอส้าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ก.ล.ต. จึง
ก้าหนดให้บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน แต่
ขณะเดียวกัน ต้องมั่นใจว่าเกณฑ์และกระบวนการพิจารณานั นไม่เป็นอุปสรรค หรือต้นทุนเกินสมควร
แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก้าหนดและติดตามดูแลให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการ
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ด้าเนินงาน เช่น งบการเงิน โครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายทั งผู้
ลงทุน สาธารณชน สื่อมวลชน และ ก.ล.ต. สามารถติดตามการด้าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ ทั งนี  การเปิดเผยข้อมูลช่วยขับเคลื่อนให้กลไกวินัยของผู้มีส่วนร่วมในตลาดท้างาน  และยังกระตุ้น
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้ความส้าคัญกับเรื่องที่ต้องเปิดเผย ช่วยเสริมสร้างกลไกวินัยในตนเองของ
ผู้ปฏิบัติควบคู่กันไป ติดตามดูแลการท้ารายการส้าคัญและข้อร้องเรียน เพื่อป้องปรามการกระท้าไม่
เป็นธรรม และปกป้องรักษาสิทธิของผู้ลงทุน ส่งเสริมการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ
ทางสังคมของบริษัทจดทะเบียนด้วยมาตรการที่หลากหลาย โดยด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น 

3.  การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) 
แม้การกระท้าผิดกฎหมายจะเกิดขึ นไม่บ่อยครั งเมื่อเทียบกับการด้าเนินงานและธุรกรรมปกติ

ในตลาดทุน แต่ความเสียหายที่เกิดขึ นจากการกระท้าผิดเพียงไม่กี่ครั งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จึงให้ความส้าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ลงโทษผู้กระท้าผิด ภายใต้แนวคิดที่ว่า 1) ผู้กระท้าผิดต้องไม่ได้รับประโยชน์จากการท้าผิดนั น 
(disgorgement)  2) ผู้กระท้าผิดต้องถูกลงโทษ (discipline)  และ 3)  บทลงโทษต้องท้าให้เกิดความ
หวาดกลัวและย้าเกรง ไม่กล้าท้าผิดซ ้า (deterrent)  รวมทั งมีการเปิดเผยข้อมูลการกระท้าผิดให้
สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ ก.ล.ต. 2 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่การด้าเนินการเชิงบริหาร ใช้ส้าหรับ
กรณีที่ ก.ล.ต. พบว่า ผู้ที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลกระท้าผิด ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติ ก.ล.ต. จะพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ตักเตือน สั่ง
พักการให้ความเห็นชอบ โดยมีก้าหนดระยะเวลา หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี และ
หากผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วย สามารถอุทธรณ์ค้าสั่งได้ โดยการด้าเนินการเชิงบริหารจะช่วยให้การก้ากับ
ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประกอบธุรกิจในตลาดทุนให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานโดยรักษาไว้ซึ่ง
มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 การด้าเนินคดีอาญา แบ่งการด้าเนินการได้เป็น 2 กรณี คือ  
(1) กรณีเป็นความผิดในมาตราที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ และเป็นความผิดที่ไม่ได้มี

ผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดโดย
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั ง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณา
ก้าหนดค่าปรับที่ผู้กระท้าผิดต้องช้าระให้แก่กระทรวงการคลัง 
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(2) กรณีเป็นความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ หรือผู้กระท้าผิดไม่ยินยอมเข้ารับการ
เปรียบเทียบความผิด หรือเป็นความผิดที่มีผลกระทบในวงกว้าง ก.ล.ต. จะด้าเนินการกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือกองบังคับการปราบปรามการกระท้าผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ แล้วแต่ลักษณะความผิด เพื่อด้าเนินการ
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน โดยหากพนักงานสอบสวนเห็นว่ามีการกระท้าที่เป็นการปฏิบัติฝ่า
ฝืนกฎหมาย ก็จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อศาลอาญาต่อไป 

ในการบังคับใช้กฎหมายตามเครื่องมือทั ง 2 ลักษณะข้างต้น  ก.ล.ต. ด้าเนินการตาม
กระบวนการ due process บนพื นฐานของกฎหมายและพยานหลักฐานที่ปรากฏ โดยค้านึงถึงสิทธิ
ของบุคคลที่ถูกกล่าวหาในการที่จะมีโอกาสได้ชี แจงแสดงพยานหลักฐานต่อ ก.ล.ต. รวมถึงการก้าหนด
วิธีพิจารณาไว้อย่างรอบคอบรัดกุม โดยมีองค์คณะพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และหาก
เป็นการด้าเนินการเพื่อสั่งการทางบริหาร จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นองค์
คณะด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาตัดสินใจได้ค้านึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว นอกจากนั น ก.ล.ต. ยังได้ก้าหนดกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในองค์กรไว้
อีกชั นหนึ่ง โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน ท้าหน้าที่ทบทวนและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในด้านของการประสานความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับหน่วยงานใน
และต่างประเทศนั น มีการด้าเนินการในหลายระดับตั งแต่ชั นการรวบรวมพยานหลักฐาน จนถึงชั น
ภายหลังการกล่าวโทษด้าเนินคดี นอกจากนี  นับตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ความผิดในเรื่องการ
สร้างราคาหลักทรัพย์หรือการซื อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน ได้เป็นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
มีบทบาทส้าคัญในการบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลที่กระท้าผิดในเรื่องดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายจะด้าเนินการภายหลังมีการกระท้าผิด ซึ่งความเสียหายได้เกิดขึ นแล้ว  
ดังนั น แม้ ก.ล.ต. จะมีเครื่องมือและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ แต่เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากความเสียหายที่มีต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย ก.ล.ต. 
จึงให้น ้าหนักความส้าคัญกับการป้องกันก่อนเกิดความเสียหายมากกว่า ด้วยการเน้นการด้าเนินงาน
ด้านการออกกฎเกณฑ์และติดตามดูแลเพื่อป้องกันและลดการกระท้าผิดที่จะกระทบและท้าลายความ
เชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยให้น้อยที่สุด 

4.  มาตรการส่งเสริม-สนับสนุน 
นอกเหนือจากเครื่องมือที่กล่าวมา ก.ล.ต. ได้น้ามาตรการอื่นมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้

งานก้ากับดูแลตลาดทุนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ น เช่น ส่งเสริมด้านการใช้สิทธิผู้ลงทุนให้เข้มแข็งขึ น 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ลงทุนผ่านการด้าเนินกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ  แก้ไขกฎหมายให้ผู้ถือ
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หุ้นมีสิทธิหรือมีส่วนในการฟ้องร้องมากขึ น พร้อมทั งผลักดันให้เกิดกฎหมายร่วมฟ้องหรือ Class 
Action ที่จะเป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนจะเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้ลงทุน
สถาบันซึ่งจัดว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีอิทธิพลต่อบริษัทจดทะเบียน เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียง 
และ ผลการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนรู้ว่าผู้ลงทุน
สถาบันสนับสนุนเรื่องใดและไม่สนับสนุนเรื่องใด นอกจากนี  ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
เป็นแนวทางในการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงได้ด้วย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนรวมถึงรูปแบบและหน้าที่ของตลาด
ทุนที่มีส่วนส้าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ท้าให้เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดทุนที่ส้าคัญ
แห่งหนึ่งในการรวบรวมแหล่งเงินทุนเพื่อน้ามาใช้เป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจท้าให้ระบบ
เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนเกิดรายได้เข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั นการที่บริษัทจะสามารถเข้าถึงเงินทุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งการเข้ามาเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีทั งข้อดีและข้อเสียที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั งนี การเข้าเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถท้าได้ 2 รูปแบบคือการเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมซึ่งรูปแบบการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ก็มีความส้าคัญกับการเลือกเข้าจดทะเบียนของผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่
ส้าคัญผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุนโดยสุจริตเพื่อโอกาสทางธุรกิจมิใช่
กระท้าเพ่ือหาประโยชน์อันมิชอบจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 



บทที่ 3 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย

และต่างประเทศ 

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยต้องปฏิตาม พระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กฎข้อบังคับของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งมีวิธีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี คือ การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยท์างตรงและการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยโ์ดยอ้อม แต่ละรูปแบบมีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับความเหมาะสมของบริษัทที่เลือกใช้และสถานการณ์ที่เหมาะสม แต่การ
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของไทยกลับเปิดช่องทางให้มีการเข้ามาหาประโยชน์จาก
การเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยนักลงทุนต่างได้รับผลกระทบในวงกว้าง22 ท้าให้มี
ความจ้าเป็นต้องศึกษาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในต่างประเทศว่ามีการป้องกัน
และวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อจะได้น้ามาปรับใช้กับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน
ประเทศไทย  
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย 

การศึกษาท้าความเข้าใจหลักการและเหตุผลรวมถึงที่มาของกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีมาตรการต่างๆในการปกป้องนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ผู้เขียนเห็นว่าประวัติการจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจมีผลอย่างมากต่อการออกระเบียบต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดังนั นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้ที่มาการจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวิธีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ที่
มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้เห็นแนวทางต่างๆในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนและ
นักลงทุนไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มนายทุนที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากตลาดทุนไทย 

                                           
22 ส้านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, หุน้แบ็คดอร์ฯผลงานห่วย ก.ล.ต.ดิ้นแก้เกณฑ์คุมเข้มเหมือนไอ

พีโอ, ค้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จาก https://www.efinancethai.com/HotTopic /Hot 
TopicMain.aspx?id=b00veGdsSk5Balk9. 

https://www.efinancethai.com/HotTopic
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3.1.1 ประวัติความเป็นมาของตลาดทุนก่อนการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในปี  พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั งตลาดทุนเป็นครั งแรกในประเทศไทยโดยบริษัทต่างประเทศ 

3 บรรษั ทคื อบริษั ท  Houseman & Co. Ltd.บริษั ท  Siamerican Securities Ltd. และ Z & 
R  Investment and Consultants เปิดด้าเนินการในการเป็นคนกลางในการซื อขายหลักทรัพย์มี
การจัดให้มีศูนย์กลางการซื อขายหลักทรัพย์ขึ นซึ่งในเวลานั นมีปริมาณการซื อและปริมาณการขายน้อย
มาก ท้าให้ราคาหลักทรัพย์มิได้สะท้อนตามความต้องการซื อขายอย่างแท้จริงและปี พ.ศ.2504 ได้มี
การจัดตั ง  “ตลาดทุนกรุงเทพ”( Bangkok Stock Exchange)23 ซึ่งอยู่ในรูปห้างหุ้นส่วนจ้ากัด และมี
การจดทะเบียนเป็นบริษัทจ้ากัดในปี พ.ศ. 2506 ตลาดหุ้นกรุงเทพท้าหน้าที่เป็นสถานที่อ้านวยความ
สะดวกในการซื อขายหลักทรัพย์มีการประกาศราคาหลักทรัพย์คล้ายกับการด้าเนินงานในปัจจุบันใน
ช่วงเวลานั น การซื อขายหลักทรัพย์มีจ้านวนไม่มากและหลักทรัพย์ที่ซื อขายไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว
มากนักโดยมีเพียง 8 หลักทรัพย์ที่มีการซื อขายกันมากเป็นพิเศษ จากหลักทรัพย์ที่ขึ นทะเบียนให้ซื่อ
ขายได้ทั งหมด 35 หลักทรัพย์เนื่องจากในช่วงเวลานั นประชาชนยังไม่มีความสนใจในการลงทุน
รูปแบบนี   ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนติดต่อซื อขายกันเองโดยไม่ผ่านตลาดหุ้นกรุงเทพ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2516 มูลค่าการซื อขายหลักทรัพย์ เฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 50 ล้าน
บาท ทั งนี ค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย์จะขึ นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ หลังจากที่มีการ
จัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดหุ้นกรุงเทพก็ ได้เลิกการ
ด้าเนินการโดยผลของกฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้หลังจากจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขึ น 

3.1.1.1 การจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การจัดตั งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิดจากแนวนโยบายในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ. ศ. 2510-2514) ที่ก้าหนดให้การพัฒนาตลาดทุนเป็นส่วน
ส้าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของเอกชนในการระดมทุนเพื่อพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสถาบันการเงินและการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนเอกชน สาขาสถาบันการเงิน เพือร่วมกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบการเงินและตลาดทุน โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการและ
เอกชน จากการเสนอแนวคิดในการประชุมของคณะอนุกรรมการ จึงมีผลสรุปที่ส้าคัญ คือ การเสนอ
ให้มีการศึกษาถึงโครงสร้างและปัญหาการพัฒนาตลาดทุนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมให้มีการรวบรวม

                                           
23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock 

Exchange of Thailand, ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จาก http://www.zabzaa.com 
/stockexchange/set.html. 

http://www.zabzaa.com/
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เงินออมจากภาคเอกชน และร่วมกันพัฒนาปัจจัยพื นฐานในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในปีพ. ศ. 
2512 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เชิญ  ศาสตราจารย์ ซิดนีย์ เอ็ม ร็อบบินล์ จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการก่อตั งตลาดทุนในประเทศก้าลังพัฒนา 
เพื่อท้าการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลไทยและได้มีการจัดตั ง “คณะท างานโครงการพัฒนา
ตลาดเงินทุ น” ขึ น ใน เดือนพฤษภาคม พ . ศ . 2512 หลั งจากนั น  ใน เดือน เมษายนพ . ศ . 
2513  ศาสตราจารย์ ร็อบบินล์ ได้น้าเสนอรายงาน เรื่อง “ A Capital Market in Thailand” ต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาและร่วมคิดปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง ทั งจากส่วน
ราชการและภาคเอกชน รายงานฉบับนี ได้ระบุปัญหาส้าคัญของตลาดหุ้นกรุงเทพ คือ การที่ปริมาณ
หลักทรัพย์มีอยู่ในจ้านวนจ้ากัด การขาดความสนใจจากผู้ลงทุนในการซื อขายหลักทรัพย์ และการขาด
สถาบันที่ท้าหน้าที่เป็นตลาดทุนที่สมบูรณ์ พร้อมทั งได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส้าคัญคือควรมีการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีแก่บริษัทที่น้าหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้น
รายย่อย ควรมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้เหมาะสมกับกฎหมายที่จะ
จัดตั งตลาดหลักทรัพย์ ควรให้มีการเพิ่มปริมาณอุปสงค์ และ อุปทาน ได้แก่หลักทรัพย์ควรมีมาตรการ
ก้าหนดมาตรฐานการบัญชี และ การสอบบัญชี เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส้าคัญครบถ้วนถูกต้องแก่
ผู้ถือหุ้น และ ผู้ลงทุนทั่วไป ควรมีการปรับปรุงการด้าเนินงานของสถาบันตลาดทุนให้ดีขึ นโดยเฉพาะ
ตลาดหุ้นควรจัดให้มีการแก้ไขเพิ่ม เติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการ การค้าขายอัน
กระทบกระเทือนถึงความปลอดภัย และความผาสุกแห่งสาธารณชน ควรก้าหนดให้สถาบันการเงินมี
บทบาทส้าคัญในระบบการเงินซึ่งในขณะนั นยังไม่มีการก้าหนดบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ก้ากับดูแลตลาดทุน หลังจากนั นในประมาณกลางปี พ. ศ. 2513 ศาสตราจารย์ ร็อบบินล์ ได้
วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วปีพ.ศ 2515 จึงได้มีการเสนอให้ออกกฎหมายก้าหนดให้
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการก้ากับดูแลโดยรัฐเพราะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

จากการพัฒนาตลาดทุนทั งในทางทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ได้มีการประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ. ศ. 2517” โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส้าคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้มีการออมและ
การรวบรวมเงินลงทุนเพื่อรองรับความต้องการเงินทุนในอนาคต โดยในการซื อขายแลกเปลี่ยน มี
ตลาดหลักทรัพย์ท้าหน้าที่เป็นสื่อกลาง เสริมสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการซื อขาย
หลักทรัพย์ที่มีหลักเกณฑ์มาตราฐาน และตั งอยู่บนหลักพื นฐานของความเป็นธรรมกับนักลงทุน เป็น
ฐานโครงสร้างให้ธุรกิจทั งรัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชน และอาจช่วยให้มีการลดความเสี่ยงในการด้าเนิน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยตลาดหลักทรัพย์มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ลงทุนในเรื่องของระบบ และความยุติธรรม
ในการซื อขายหลักทรัพย์ และให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึ่งองค์ประกอบในดัชนีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพเป็นนิติบุ คคลและเป็นสถาบันเอกชนที่
ด้าเนินการโดยไม่น้าผลก้าไรมาแบ่งปันกัน ส้าหรับหลักทรัพย์ที่จะท้าการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์จะ
กระท้าได้เฉพาะหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือหลักทรัพย์รับอนุญาต24เท่านั น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้เริ่มเปิดท้าการซื อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ อาคารศูนย์การค้า
สยามในวันที่ 30 เมษายน พ. ศ. 2518  

3.1.1.2 วิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมของตลาดทุนรวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่รัฐมีความจ้าเป็นต้องสร้าง

                                           
24 คุณลักษณะของบริษัทจ้ากัดที่ยื่นขอเป็นบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย (1) ทุนจด

ทะเบียน ซึ่งช้าระแล้วเต็มมูลค่าไม่ต่้ากว่า 10 ล้านบาท (2) มีจ้านวนผู้ถือหุ้นไม่ต่้ากว่า 250 ราย (3) ผู้
ถือหุ้นแต่ละราย ต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนช้าระแล้ว และถือหุ้นรวมกันไม่
ต่้ากว่าร้อยละ 25 ของทุนช้าระแล้ว (4) หุ้นสามัญทุกหุ้นที่กล่าวนี จะต้องเป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ 
เรียกช้าระแล้วเต็มมูลค่า และมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (5) มีก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงาน
มาแล้วอย่างน้อย 2 ปีต่อกัน (6) มีการประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และ (7) ไม่มีข้อจ้ากัดในการโอนหุ้น 
ส้าหรับบริษัทรับอนุญาตนั น ต้องมีคุณสมบัติเหมือนบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่มีการก้าหนดทุนจด
ทะเบียนขั นต่้าไว้ 5 ล้านบาทมีจ้านวนผู้ถือหุ้นเพียง 100 ราย โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายซึ่งถือหุ้นเป็น
มูลค่าไม่เกินกว่า 5 ใน 1000  ของทุนช้าระแล้ว ถือหุ้นรวมกันไม่ต่้ากว่าร้อยละ 20 ของทุนช้าระแล้ว
และไม่ได้ก้าหนดว่าจะต้องมีก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงานติดต่อกันมา 2 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่
จัดตั งใหม่สามารถน้าหุ้นมาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
ในกรณีที่บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก้าหนด สามารถยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ได้ แต่
จะต้องด้าเนินการให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ส้าหรับหลักทรัพย์ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล หุ้น
กู้ หรือพันธบัตรที่ออกโดยองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น โดย
กระทรวงการคลังค ้าประกันเงินต้นและดอกเบี ย คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สามารถพิจารณา
เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สั่งรับหลักทรัพย์นั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์รับอนุญาต 
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หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อควมคุมดูแลการซื อในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อไม่เกิดช่องว่างในทางกฎหมายเพื่อใช้
หาประโยชน์อันมิชอบจากช่วงเวลาและวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ นและส่งผลกระทบในช่วงเวลานั น 

หลังจากนั นเมื่อปี 2523 บริษัทเงินทุนได้พ้นวิกฤตการณ์ทางการเงินแล้ว แต่การซื อ
ขายหลักทรัพย์ยังไม่มีแนวโน้วที่ดีขึ น ทั งนี เนื่องจากการปรับราคาน ้ามันภายในประเทศท้าให้ต้นทุน
การผลิตเพิ่มสูงขึ น ราคาสินค้าปรับตัวขึ นตามต้นทุนการผลิด ส่งผลให้ภาวะเงินเฟ้อทวีความรุนแรง
มากขึ น ต่อมาในปี 2524 ภาวะการซื อขายหลักทรัพย์ยังคงซบเซาอยู่อย่างต่อเนื่อง  แต่ในไตรมาส 3 
ของปี 2525 ตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ นสาตุจากมีสภาพคล่องของเงินทุนในปริมาณที่มากขึ น 
และการปรับลดลงของอัตราดอกเบี ย ในปี 2526  ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการ  เปลี่ยนที่ท้าการจาก
อาคารศูนย์การค้าสยาม มายังอาคารสินธร ถนนวิทยุ ในปี 2527 เป็นปีที่เกิดปัญหากับสถาบันการเงิน
อีกครั งมีการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเงินทุนจ้านวน 5 แห่งและเปิดโครงการ 4 เมษายน 2527 โดย
ภาครัฐได้เข้าไปควบคุมการด้าเนินงานของธนาคารเอเชียทรัสต์   จ้ากัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ธนาคารสยาม จ้ากัด และสุดท้ายมีการโอนกิจการไปรวมกับธนาคารกรุงไทย จ้ากัด นอกจากนี ยังเกิด
ปัญหากับตลาดเงินนอกระบบ เช่น ปัญหาแชร์ลูกโซ่ ท้าให้ภาครัฐต้องมีมาตรการเข้มงวดในการก้ากับ
ดูแลปัญหาระบบการเงิน และได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีประเด็นที่เป็นสาระส้าคัญได้แก่ การก้ากับดูแลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นบริษัทสมาชิก 
โดยตลาดหลักทรัพย์มีอ้านาจในการเข้าไปตรวจสอบบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทสมาชิกได้ มีการคุ้มครองนัก
ลงทุนด้วยการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนรวมถึงการระวังป้องกันเรื่องการใช้ข้อมูลวงใน
ในการซื อขายหลักทรัพย์ และการควบคุมการสร้างราคาอันน้าไปสู่งการหาประโยชน์อันมิชอบ  

ในปี 2529 ตลาดหลักทรัพย์มีปริมาณการซื อขายที่เพิ่มมากขึ อีกครั งโดยปริมาณการ
ซื อขายหลักทรัพย์ได้มีการปรับตัวดีขึ น เนื่องจากการลดค่าเงินบาทในปี 2527 ท้าให้กระตุ้นการ
ส่งออกเป็นเหตุให้มีเงินทุนเข้ามาสู่การลงทุนในหลักทรัพย์ อีกครั ง อัตราดอกเบี ยปรับลดลงถึง 5 ครั ง 
ท้าให้มีเงินทุนไหลเข้ามาสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ท้าให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกที่ให้
ผลตอบแทนที่น่าสนใจส้าหรับนักลงทุน ภาครัฐได้มีการเสนอนโยบายเสริมสร้างให้ตลาดหลักทรัพย์
เป็นแหล่งซื อขายหลักทรัพย์ที่มีความยุติธรรม โดยมีการด้าเนินงานที่ส้าคัญเช่น การเปิดเผยแนวทาง
ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเพิ่ม/ลดหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หลังจากนั นจนถึงปี 2538 เป็น
ยุคที่มีทั งปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงลบต่อภาวะการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เช่นการเกิดวิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซีย ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามัน ตลาด
ผลผลิตและตลาดการเงินทั่วโลก และที่แย่ยิ่งกว่านั นก็คือส่งผลต่อสภาวะทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนท้าให้
ผู้ลงทุนไม่มั่นใจในการลงทุนและพยายามลดน ้าหนักการลงทุน ส่งผลให้เกิดภาวะเงินตึงตัวจนอัตรา
ดอกเบี ยมีการปรับตัวสูงขึ นถึงร้อยละ 16.5 ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นปรับลดลง  
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การที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เปลี่ยนวิธีการซื อขายหลักทรัพย์ จากระบบเคาะกระดาน
หรือการประมูลจดแจ้งราคาบนกระดาน มาเป็นการประมูลราคาโดยอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่เรียกว่า ระบบ ASSET (Automated System for he Stock Exchange of Thailand) ซึ่งช่วยท้า
ให้การซื อขายไม่ต้องกระท้าในห้องค้าหลักทรัพย์อีกต่อไป และการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ. ศ. 2535 พร้อมกับการจัดตั งส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท้าให้ตลาดหลักทรัพย์มีระบบการก้ากับดูแลและตรวจสอบ
ที่มีความเป็นเอกภาพ ซึ่งกฎหมายนี มีผลต่อโครงสร้างตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องอย่างมากนอกจาก
ประเด็นที่เกิดขึ นสองประการดังกล่าวแล้วการน้าระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) มาใช้ ได้ท้าให้
ระบบการช้าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น โดยมีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส และปลอดภัยยิ่งขึ น  

3.1.1.3 ปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์รวมถึงสะท้อนสภาวะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย25  

ในปี 2539 มีสัญญาณบางประการที่ส่งมาจากภาคธุรกิจเช่น การทุจริตของผู้บริหาร
สถาบันการเงินบางแห่ง ท้าให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นและกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสถาบันการเงินขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดการก้ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเก็ง
ก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดหนี เสียต่อสถาบันการเงินในอัตราที่สูง
มาก รัฐบาลจึงได้ประกาศระงับการด้าเนินงานของบริษัทเงินทุนจ้านวน 58 แห่งเป็นการชั่วคราวและ
ภายหลังไม่มีการสั่งปิดอย่างถาวรจ้านวน 56  จากนั นผลของการที่ค่าเงินบาทถูกเก่งจ้าหน่ายโดย
กองทุนต่างชาติในปริมาณที่สูง ท้าให้ประเทศไทยเกิดปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน จนต้องเปลี่ยนระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงิน (Basket Currency) ที่ใช้อยู่ในขณะนั น มาเป็นระบบลอยตัว
แบบมีการจัดการ (Managed float) ซึ่งท้าให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวสูงขึ นอย่างรวดเร็ว เงินบาท
อ่อนค่าลงมาก และส่งผลคล้ายกับเป็นโรคติดต่อสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาค โดยมีการเรียกวิกฤตการณ์
นี ว่า “วิกฤตการณ์ต้มย้ากุ้ง” ในช่วงปี 2541 และ 2542 เศรษฐกิจของประเทศไทยประสบกับภาวะ
ถดถอยอย่างรุนแรง ช่วยเฉพาะปัญหาสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ ท้าให้มีเงินไหลออกจากตลาด
หลักทรัพย์เป็นจ้านวนมาก ในแง่ของธนาคารพาณิชย์ ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี เสียได้ ท้าให้ไม่
สามารถปล่อยสินเชื่อ และรายได้ของธนาคารพาณิชย์ลดลง ส่วนการช้าระหนี คืนต่างประเทศก็คงต้อง
ใช้เงินเป็นจ้านวนมากขึ น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับตัวสูงขึ น ส่งผลกระทบถึงตลาดหลักทรัพย์
อย่างรุนแรงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต้่าสุดในปีนั นคือ 207.31 จุด (วันที่ 4 กันยายน 2541)  

                                           
25 จรัญญา, ย้อนรอย!เหตุวิกฤตการณ์เขย่าตลาดหุ้นไทย, ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

จาก https://news.mthai.com/webmaster-talk/509669.html. 
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วิวัฒนาการของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้มี
การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น รวมทั งได้มีการพัฒนาและวางรากฐานที่ส้าคัญ ตลอดจนการมี
วิสัยทัศน์ในการวางระบบ อันน้ามาซึ่งผลดีในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติเพียงใดกลไก
การปรับตัวของตลาดและการเข้ามาแทรกแซงของภาครัฐ ต่างก็สามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ท้างานของตลาดหลักทรัพย์ให้ด้าเนินต่อไปได้ แต่ส้าหรับปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้นั น
ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการเรียนรู้และมีการวางมาตรการเพื่อป้องกัน โดยยึดพื นฐานในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเครื่องช่วยในการตัดสินใจกับผู้ลงทุน  

3.1.1.4 การเข้าสู่การเป็นสินค้าในตลาดทุน  
จากวิวัฒนาการและเหตุการณ์ส้าคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้าให้

สะท้อนถึง ความอ่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งน้าไปสู่ผลกระทบต่อนักลงทุนรวมถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์จ้าเป็นต้องหา กฎเกณฑ์ขั นตอน และ วิธีการในการวางระบบการ
ซื อขายรวมถึงการจัดการคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุน ที่มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบในด้านธรรมาภิบาล และ ประสิทธิภาพในการควบคุมไม่ให้เกิดการแทรกแซงในทางที่มิชอบ
ของระบบการซื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น
ตลาดทุนที่มีความส้าคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก 
หรือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังที่ได้ปรากฏมาแล้วในวิกฤตการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ดังนั นการ
คัดเลือกบริษัทที่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงมีความส้าคัญมาก ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนบริษัทเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จดทะเบียนหมายถึงสินค้าในตลาดทุนเพื่อให้นักลงทุนเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ เพื่อน้าไปสู่การน้าเงินที่ได้จากการลงทุนไปพัฒนาธุรกิจ  
เพื่อให้ธุรกิจได้มีการเจริญเติบโตหรือขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป รวมทั งมูลค่าของหลักทรัพย์ที่
มีคุณภาพก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ นส่งผลต่อก้าไรของนักลงทุนจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ นรวมทั งเงิน
ปันผลที่ได้จากกิจการที่มีผลประกอบการดีมีประสิทธิภาพ  

ดังนั นวิธีการและกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์จึงมีรูปแบบและ
ข้อก้าหนดตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าหนดขึ น เพื่อเป็นการกลั่นกรองตรวจสอบควบคุมรวมถึงคัดเลือก
บริษัทที่จะเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้บริษัทที่ดีมีผลประกอบการเป็น
ที่น่าพอใจและเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุนบริษัทที่ต้องการเงิน
ลงทุนในการประกอบกิจการ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างแท้จริงมิใช่บริษัทที่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์
จากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าวิธีการใดๆดังนั นการเข้าจดทะเบียนกับ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงก้าหนดหลักการและวิธีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ 
2 รูปแบบ คือ การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม 

3.1.2  การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง 
การน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์โดยตรงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ  

ก.ล.ต.และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี  
3.1.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย2์6 
ต้องมีทุนจดทะเบียนและทุนช้าระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ ต้องมากกว่า 300 ล้านบาท 

การกระจายหุ้นการถือหุ้นรายย่อย ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากกว่า 1000 ราย อัตราส่วนการถือหุ้น
รายย่อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนช้าระแล้ว ในกรณีที่ทุนช้าระแล้วไม่เกิน 3,000  ล้านบาท 
แต่ถ้าหากมากกว่า จะต้องมีอัตราการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช้าระแล้ว การเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนกรณีที่มีทุนช้าระแล้วไม่เกิน 500 ล้านบาท จ้านวนหุ้นที่เสนอขาย จะต้องไม่น้อยกว่า 
15% ของทุนช้าระแล้ว แต่ถ้ามีทุนช้าระแล้วตั งแต่ 500 ล้านบาทขึ นไป จ้านวนหุ้นที่เสนอขาย จะต้อง
ไม่น้อยกว่า 10% ของทุนช้าระแล้วหรือไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จ้านวนใด จะสูงกว่า โดย
บริษัทต้องมีผลการด้าเนินงานต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี 

ต้องอยู่ภายใต้การจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่ชุดเดียวกันมากกว่า 1 ปี มีก้าไรสุทธิ 
ในระยะเวลา 2 ปีหรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นค้าขอรวมกันมากกว่า 50 ล้านบาทโดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค้า
ขอมีก้าไรสุทธิมากกว่า 30 ล้านบาท การบริหารงานมีผู้บริหารและมีผู้อ้านาจควบคุม ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีระบบ
การก้ากับดูแลกิจการที่ดีมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก้าหนด จัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศส้านักงานคณะกรรมการก.ล.ต 
ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อก้าหนดครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศส้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศ
ส้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นค้าขอต้องได้รับความเห็นชอบจากส้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการจัดตั งกองทุนส้ารองเลี ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ 

                                           
26 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป 

(Common Shares), ค้นเมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2560 จาก http://itnpt-set-tc03:9080 
/th/regulations/simplified_regulations/common_shares_p1.html. 

http://itnpt-set-tc03:9080/
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3.1.2.2 ขั นตอนกระบวนการในการน้าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียน 
การที่บริษัทจ้ากัดจะเข้าด้าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะต้อง

แปรสภาพให้เป็นบริษัทมหาชนจ้ากัดก่อน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจ้ากัด 
พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเครื่องมือส้าคัญในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้ถือหุ้น โดยอาจยื่นค้า
ขอภายหลังจากได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว หรืออาจยื่นค้าขอต่อส้านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์พร้อมกันก็ได้ ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับตั งแต่วันที่เอกสาร
ครบ ซึ่งบริษัทจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากส้านักงานคณะกรรมการ ก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
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ภาพที่ 3.1 ขั นตอนในการน้าหลักทรัพย์เขา้จดทะเบียนในประเทศไทย27 

                                           
27 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Going Public Guide, หน้า13 

ขั้นตอนในการน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในประเทศไทย 

                                          แต่งตั้ง   

  

                                                   แปรสภาพ                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Going Public Guide หน้า 13) 
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การเตรียมตัวและระยะเวลาเตรียมการ28  
           การเตรียมตัวรวมถึงระยะเวลาเตรียมการ ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 ถึง 12 
เดือน ในการเตรียมการก่อนยื่นค้าขอทั งนี จะต้องศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนเช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด รวมทั งหลักเกณฑ์ต่างๆของ ก.ล.ต.ในเรื่องการออก 
และการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนหลักเกณฑ์ในการรับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก .ล.ต. 
ในการท้าหน้าที่ให้ค้าปรึกษาในเรื่องของการเตรียมการจัดท้าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ที่
ปรึกษาทางการเงินตรวจสอบและให้ค้าปรึกษาปรับปรุงองค์กรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์ และยังต้องจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ไม่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จะต้องแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนยื่นค้าขอจดทะเบียน ก่อนยื่นค้าขอจัดตั งกองทุนส้ารอง
เลี ยงชีพจะต้องวางแผน ในเรื่องการก้าหนดราคาและการจัดจ้าหน่ายหุ้นซึ่ง ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 
1-2 เดือน และ ต้อง เตรียมการในเรื่องของการเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงตอบข้อซักถามของ ก.ล.ต. 
บริษัทที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนได้จะต้องเป็นบริษัทมหาชนจ้ากัด โดยต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการก้ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนและเป็นธรรมและแสดง
ให้เห็นถึงอ้านาจการควบคุมและการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ ระหว่างผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทรวม เว้น
แต่จะได้แจ้งเรื่องกับ ก.ล.ต. และได้รับการผ่อนผัน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ้านาจควบคุม 
ต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ 
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 
คน ที่มีความเป็นอิสระโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก้าหนดในข้อบังคับ ตลท. และ
มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั งท้าหน้าที่อื่ นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้ 

มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่มีข้อความที่อาจ
ท้าให้ผู้ลงทุนส้าคัญผิด งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจ้างวดปีบัญชีล่าสุดและไตรมาส
ล่าสุดต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยต้องจัดท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ ใช้บังคับกับบริษัท

                                           
28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การเข้าจดทะเบียนและผลิตภัณฑ์, ค้นเมื่อวันที่ 5 

ตุลาคม 2560 จาก http://itnpt-set-tc03:9080/th/products/listing2/listing_mai_p5.html. 

http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/link-Laws_Regulations/Freedom.aspx
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มหาชนจ้ากัด (รวมถึงงบการเงินบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจ้ากัด) และเกณฑ์ที่ก้าหนดตาม มาตรา 56 มี
การตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ รายงานผู้สอบบัญชี ต้องไม่แสดง
ความเห็นต่อการจัดท้างบการเงิน หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็นสาระส้าคัญว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี แสดงความเห็นว่าถูก
จ้ากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่มีเหตุสงสัยว่าบริษัทไม่มีระบบเพียงพอที่จะท้า
ให้สามารถจัดท้าและเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก้าหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ ไม่มีส่วนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ภายใน 5 ปีก่อนยื่นค้าขอต้องไม่มีประวัติการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยส้าคัญ ไม่มีประวัติถูกปฏิเสธค้าขออนุญาต 
ไม่มีประวัติถอนค้าขออนุญาตโดยไม่ชี แจงเหตุสงสัย มีมติชัดแจ้งให้เพิ่มทุน โดยมตินั นได้มาไม่เกิน 1 ปี 
จนถึงวันยื่นค้าขออนุญาต 

 คุณสมบัติพื นฐาน กรณี PO ของบริษัทจดทะเบียน ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (SET หรือ MAI) ไม่อยู่ระหว่างการไม่ปฎิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 (เช่น งบการเงิน แบบ 56-1 แบบ 56-2) เว้น
แต่ได้รับผ่อนผันมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรณี IPO บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
นับแต่วันที่ ก.ล.ต. แจ้งการอนุญาต โดยอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
12 เดือนเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ ก.ล.ต. จึงก้าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์น้าส่งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ 69-1” หรือ แบบ filing”) และร่างหนังสือชี ชวนต่อ ก.ล.ต. ซึ่ง
เปิดเผยข้อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลักษณะของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย การจองและการจัดจ้าหน่าย
หลักทรัพย์ตามแบบที่ก้าหนด  

  ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลนี  ยังใช้เป็นระบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
ประจ้าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ้าปี (แบบ 56-2) ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามผลการด้าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์อีกด้วย ข้อมูลที่ก้าหนดให้เปิดเผย
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การประกอบธุรกิจ การจัดการและการก้ากับดูแลกิจการ ฐานะการเงินและผล
การด้าเนินงาน และ การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์และแบบ filing 
มีผลใช้บังคับ จึงจะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้  และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน จึงก้าหนดระยะเวลาการยื่นแบบ 
filing ก่อนการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขแบบครั งสุดท้าย 
(กรณีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป) 3 วันท้าการ ในกรณีเป็นการยื่นแบบ filing  ภายในเวลา 3 
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เดือน นับแต่วันที่แบบ filing และร่างหนังสือชี ชวนของการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่
ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกันโดยมีผลใช้บังคับในครั งก่อน 

การเปิดเผยข้อมูลหลังการขายเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลผลการขายหลักทรัพย์
ของบริษัท  ก.ล.ต. จึงก้าหนดให้บริษัทที่ เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานผลการขาย
หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ภายหลังจากปิดการเสนอขายแล้ว โดยแบ่งประเภทการรายงานตามประเภท
การเสนอขายดังต่อไปนี  

การเสนอขายต่อประชาชนครั งแรก (Initial Public Offering - IPO) รายงานตาม
แบบ 81-1-IPO และแบบ 81-1-IPO 200 ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแต่วันปิดขาย 

การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering - PO) รายงานตามแบบ 81-1 
ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับแต่วันปิดขาย 

การเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงาน (Employee Stock Option Plan - 
ESOP) รายงานตามแบบ 81-1 ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดขายทั งนี  ในรายงานผลการขาย
ตามข้อ  1 - 3 จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการขาย เช่น จ้านวนและมูลค่าหลักทรัพย์ที่เสนอขายประเภทผู้
ลงทุน เป็นต้น 

การเสนอขายต่อบุคคลในวงจ้ากัด (Private Placement - PP) รายงานต่อ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดขายโดย   ให้รายงานผลการขายมีข้อมูลตามประกาศก้าหนด เช่น วันที่
เสนอขายหลักทรัพย์ จ้านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั งหมดและที่เสนอขายได้ เป็นต้น 

เพื่อความโปร่งใสและให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก.ล.ต. จึงก้าหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนด้ารง
ต้าแหน่งอยู่ โดย กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่จัดท้าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานได้แก่ หุ้น
สามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ และใบแสดงสิทธิในการซื อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ครั งแรก รายงานตามแบบ 59-1 ต่อ 
ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั งแรก ( IPO) หรือวันที่ได้รับ
การแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เป็นการแต่งตั งภาย
หลังจากวันปิดการเสนอขาย IPO การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่มีการซื อ ขาย 
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ รายงานตามแบบ 59-2 ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท้าการนับแต่วันที่เกิด
รายการข้างต้น 
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กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานได้แก่ การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจ้านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่  (Right Offering - RO) การใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ การได้
หลักทรัพย์ตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ พนักงาน การโอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์ จากการวางเป็นประกันการซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื อขายล่วงหน้า การได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
(Employee Joint Investment Program -EJIP) โดยโครงการดั งกล่ าวได้ รับความ เห็นชอบ
จาก  ก.ล.ต.ตามประกาศและการไดม้าโดยทางมรดก     

บริษัทจะสิ นสุดหน้าที่ในการท้าและจัดส่งรายงาน ก็ต่อเมื่อบริษัทสิ นสุดหน้าที่จัดท้า
และส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน   ตามนัยแห่งประกาศ
คณะกรรมการก้ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด้าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือการสิ นสุด
หน้าที่การจัดท้าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ตามข้อ 4(2) เมื่อหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัท
ดังกล่าวมีการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

ทั งนี ยังมีข้อมูลที่ต้องรายงานตามระยะเวลาบัญชีได้แก่งบการเงินประจ้าปีที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วซึ่งจะต้องน้าส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี งบ
การเงินรายไตรมาสผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วซึ่งจะต้องน้าส่งภายใน 45 วันนับแต่
วันที่สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี รายงานประจ้าปีซึ่งจะต้องน้าส่งภายใน 110 วันนับตั งแต่วันที่สิ นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี แบบ 56-2 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปีแบบ 56-1 ซึ่งจะต้องน้าส่ง
ภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันที่สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชีข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ ประกอบด้วย
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยด้วยทันที หากบริษัทประสบความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงหยุดประกอบกิจการทั งหมดหรือบางส่วนบริษัทเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจการ
เพิ่มทุนหรือลดทุนการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบเปิดเผยภายใน 3 
วันท้าการนับแต่เกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับบริษัทการย้ายที่ตั งส้านักงานใหญ่การเปลี่ยนแปลงผู้สอบหุ้นใหญ่หรือผู้ถือหุ้น 10 อันดับ
แรกรายงานการประชุมสามัญวิสามัญรายงานการกระจายการถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารห้ามขายหุ้นของตน 55 เปอร์เซ็นต์ของทุนช้าระแล้วภายใน 1 ปี ทยอยขายได้ 25 เปอร์เซ็นต์
ของหุ้นที่ห้ามขายเมื่อครบ 6 เดือน 
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3.1.3 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศไทย 
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดทรัพย์โดยอ้อม29 เป็นการท้าธุรกรรมโดยบริษัทที่ต้องการเข้าจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ต้องท้าข้อตกลงให้บริษัทจดทะเบียน เข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัท
ตนเองโดยการเข้าซื อสินทรัพย์ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการซื อกิจการแบบย้อนกลับ Reverse Take 
over โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะเป็นผู้ซื อสินทรัพย์ ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่การซื อสินทรัพย์ดังกล่าวกลับท้าให้ผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน สามารถเข้ามามีอ้านาจควบคุมบริษัทจดทะเบียน แทนผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทจดทะเบียนได้ 
และส่งผลให้บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน สามารถน้าธุรกิจของตนเอง เข้ามาแทนที่ธุรกิจเดิมของ
บริษัทจดทะเบียนได้ ส่งผลเสมือนว่า บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถน้าธุรกิจของตนเข้ามาใช้
สิทธิแทนที่บริษัทจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เพื่อระดมทุนรวมทั งสิทธิอื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

การซื อกิจการย้อนกลับ (Reverse Take over) ท้าได้โดยการที่บริษัทจดทะเบียนอาจออก
หุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื อสินทรัพย์ต่างๆจากบริษัทภายนอกตลาดที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน แต่สินทรัพย์ของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งท้าให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องออกหุ้นเพิ่มทุนในจ้านวนที่มากกว่าหุ้นเดิมที่มีอยู่ทั งหมดของบริษัท เพื่อน้าไปแลกกับหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีอยู่ ซึ่งการแลกหุ้นดังกล่าวท้าให้ผู้ถือหุ้นเดิม ของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน ธุรกรรมการซื อสินทรัพย์
ดังกล่าวส่งผลให้อ้านาจการควบคุมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอนไปยังผู้ถือหุ้นของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนโดยไม่ต้องผ่านขั นตอนการยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชน ตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง  

                                           
29 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Reverse Takeover การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลบั,  

ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จากhttps://www.set.or.th/th/products/listing/files/RTO _ 
NEW_B.pdf)  
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ภาพที่ 3.2 ขั นตอนการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing)30  

                                           
30 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Reverse Takeover การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลบั, 

ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จาก https://www.set. or.th/th/products/listing /files/RTO 
_NEW_B.pdf)  

ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) 
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3.1.3.1 ความหมายของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
ไทย……………………….. 

 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing)31 ได้มีการให้
ความหมายว่าการที่บริษัทจดทะเบียนอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างๆของ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อค้านวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แล้วท้าให้สินทรัพย์ของบริษัทที่ได้มานั นมีจ้านวนมากกว่าสินทรัพย์เดิมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจในการควบคุมบริษัทจดทะเบียน
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

3.1.3.2 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน
ประเทศไทย 

 ตลาดหลักทรัพย์ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจ้าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ขอบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน รายการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ.2547 (“ประกาศฯการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งก้าหนดขึ นเพื่อให้บริษัทจดทะเบียน
มีวิธีการพิจารณาข้อตกลงต่างๆในการเข้าท้ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูล
ให้ทราบโดยชัดแจ้ง และจัดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องที่
ส้าคัญๆ หลักเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวใช้กับการซื อสินทรัพย์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่มิใช่
บริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาว่ากรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่
ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนนั น 
สินทรัพย์ใหม่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ 
ดังนั นตลาดหลักทรัพย์จึงก้าหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน ต้องด้าเนินการยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใต้การพิจารณา
คุณสมบัติของหลักทรัพย์ใหม่ด้วย 

นอกจากนี ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยการได้มา หรือ จ้าหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ก็คือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การรับ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ. ศ. 2542 ซึ่งหลักเกณฑ์

                                           
31 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศัพท์นา่รู้เพื่อผู้ลงทนุ, ค้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 

2560 จาก http://www.tsithailand.org/index.php?option =com _content&task = 
view&id=146&Itemid=1124 
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ดังกล่าวใช้กับการควบกิจการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนโดยการ
พิจารณาว่าบริษัทใหม่ที่เกิดขึ นภายหลังการควบกิจการมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียน
หรือไม่เป็นหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั นตลาดหลักทรัพย์จึงก้าหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่
ประสงค์จะควบบริษัทกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ต้องด้าเนินการยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์
ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน 

3.1.3.3 การพิจารณาธุรกรรมอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมในประเทศไทย 

ธุรกรรมอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักการพิจารณาธุรกรรมสองแบบด้วยกันโดยพิจารณาธุรกรรมทั งแบบเชิงรุกและ
แบบเชิงรับ การพิจารณาทั งสองรูปแบบนี จะใช้แยกต่างหากออกจากกันไม่ได้ ซึ่งหมายความว่าหาก
การตรวจจับธุรกรรมเข้าตามลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง ธุรกรรมนั นถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

        การพิจารณาธุรกรรมแบบเชิงรุกนั นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เกณฑ์ขนาด
ของสินทรัพย์ในการพิจารณาโดยหากว่าบริษัทจดทะเบียนเข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียนที่มีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจะถือเป็น
การน้าสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนเข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

        ส่วนการพิจารณาธุรกรรมแบบเชิงรับนั นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เกณฑ์
อ้านาจควบคุมและเกณฑ์สัดส่วนหุ้นที่ถือในการพิจารณา โดยตามเกณฑ์อ้านาจควบคุมนั นหากว่า
บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแม้ว่าสินทรัพย์นั นไม่ได้มีขนาด
ใหญ่กว่าสินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนแต่หากการได้มานั นส่งผลให้เกิดการโอนอ้านาจควบคุม
จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนออกไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือ มีผล
ท้าให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต้องถือหุ้นลดลงจนต่้ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช้าระแล้วของบริษัท
จดทะเบียน การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวถือว่าเป็นการน้าสินทรัพย์ของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาท้าการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์อีกวิธีหนึ่งโดยอ้อม 
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3.1.3.4 การเข้าท้ารายการที่ถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมในประเทศไทย32 

บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เข้าท้าการซื อสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน จะถือว่ากรณีทีเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม คือ กรณีที่
บริษัทจดทะเบียนเข้าซื อสินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนแล้วส่งผลท้าให้บริษัทจดทะเบียน
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของสินทรัพย์ตั งแต่ร้อยละ 100 ขึ นไป เมื่อน้ามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเทียบ
กับสินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาดังกล่าวนั นมีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนอ้านาจการ
ควบคุมไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ร่วมทั งการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีผลท้าให้ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนต้องถือหุ้นลดลงจนต่้ากว่าร้อยละ 50  ของทุนที่ช้าระแล้วของบริษัทจด
ทะเบียน การท้ารายการซื อขายสินทรัพย์ดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามข้อ 20 ของประกาศฯการได้มาหรือจ้าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย ์

เมื่อพิจารณาจาก ข้อ 20  ของประกาศฯ การได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะ
เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ได้ใช้เกณฑ์ในการพจิารณาการท้ารายการที่ถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมทั งหมด 3 เกณฑด์ังนี  
  

(1) เกณฑ์ขนาดของสินทรัพย ์
เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาก่อนเข้าท้ารายการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างขนาด

ของสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกับขนาดสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หาก
สินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนมีขนาดใหญ่กว่าสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน การท้า
รายการดังกล่าวถือว่าบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
  

(2) เกณฑ์อ้านาจควบคุม 
เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาภายหลังจากการเข้าท้ารายการ   หากมีการโอนอ้านาจ

ควบคุมกิจการผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนไปยังผู้มีอ้านาจควบคุมของบริษัทที่มิใช่บริษัท
จดทะเบียนหรือไปยังเจ้าของเดิมของสินทรัพย์นั น การท้ารายการดังกล่าวถือว่าบริษัทที่มิใช่บริษัทจด
ทะเบียนได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ส้าหรับการพิจารณาว่ามีการโอนอ้านาจ

                                           
32 ความหมายตามข้อ 20 ของประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547. 
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ควบคุมหรือไม่สามารถพิจารณาได้จากจ้านวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง รวมถึงพฤติกรรมทางข้อเท็จจริง
ภายหลังการท้ารายการว่าบุคคลใดมีอ้านาจควบคุมเหนือบริษัทจดทะเบียนซึ่งการพิจารณาเป็นไปตาม
นิยามในมาตรา 89/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ. ศ. 2535 ที่ก้าหนดว่า 

“อ านาจควบคุมกิจการ”หมายความว่า 
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงในนิติบุคคลหนึ่ง เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไมว่่าเพราะเหตุผลอื่นใด 
(3) การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

  
(3) เกณฑ์สัดสว่นหุ้นที่ถือ 
เป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาภายหลังการเข้าท้ารายการ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ถือหุ้นต่้ากว่าร้อยละ 50 ของทุนช้าระแล้วของบริษัทที่เป็นผลจากการรวมเข้าด้วยกันการท้ารายการ
ดังกล่าวหรือว่าบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
โดยหากการท้ารายการเข้าตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของทั ง 3 เกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นย่อมถือว่าเป็น
การท้ารายการอันเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจนกลายเป็นถือ
หุ้น  แตะจุดรอ้ยละ25,50 หรือ 75 ขึ นไปของจ้านวนสิทธิออกเสียงทั งหมดผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องท้าค้า
เสนอซื อหลักทรัพย์ทั งหมดของบริษัทจดทะเบียนด้วย33  

รายการที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมคือรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์
ที่มีขนาดตั งแต่ร้อยละ 100 ขึ นไปโดยเป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนอันส่งผลให้มีการ โอนอ้านาจควบคุมกิจการจากผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจควบคุมของบริษัทจด
ทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจควบคุมของบริษัทอื่นหรือเป็นผลจากการควบรวมกิจการและท้าให้ผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการต่้ากว่าร้อยละ 50  ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์ก้าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาด
หลักทรัพย์และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียด้วยคะแนนเสียงไม่ต่้ากว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น

                                           
33  ข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 53/2545 

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง้ากิจการ 
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ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงก่อนที่จะเข้าท้ารายการดังกล่าวรวมถึงต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
และท้าหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุน้ภายหลังจากเข้าท้ารายการดังกล่าว 

3.1.3.5  การพิจารณามูลค่าของรายการในประเทศไทย34 
              การใช้เกณฑ์มูลค่าของรายการสามารถใช้ได้หลายเกณฑ์โดยจะเลือกใช้ตัวเลขที่มาก

ที่สุดจากเกณฑ์ที่ก้าหนดในข้อ 7 ของประกาศการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์ 
“ข้อ 7 ให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณามูลค่าของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดค้านวณได้จาก

หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี  
(1) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจ้าหน่ายไป เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัท

จดทะเบียนหรือ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี 
(2) ก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงานปกติหลังหักภาษี เท่าที่ เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาหรือ 

จ้าหน่ายไป เปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย
รวมกันแล้วแต่กรณ ี

(3) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช้าระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวม
ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกันแล้วแต่กรณี 

(4) มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการ
ได้สินทรัพย์มา เปรียบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้
ออกจ้าหน่ายแล้ว” 

โดยจ้าแนกหลกัเกณฑ์มูลค่าต่างๆได้ดังนี  
เกณฑ์สินทรัพย์  ได้แก่มูลค่าสินทรัพย์ที่ ได้มาหรือจ้าหน่ายไปส่วนด้วยมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทจดทะเบียน  
เกณฑ์ก้าไรสุทธิ ได้แก่ก้าไรสุทธิจากการด้าเนินงานของสินทรัพย์ที่ ได้มาหรือ

จ้าหน่ายไปส่วนด้วยก้าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน  
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้แก่มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช้าระให้หรือได้รับส่วน

ด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อช้าระค่าซื อ ได้แก่มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัท

จดทะเบียนออกให้ส่วนด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ทั งหมดของบริษัทจดทะเบียนที่ออกจ้าหน่ายและช้าระ
แล้ว  

                                           
34 ข้อ7 ของประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547. 
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เมื่อค้านวณตัวเลขที่ได้จากทั ง 4 เกณฑ์ข้างต้น จะพิจารณาในลักษณะของเศษส่วนเพื่อหาจ้านวนร้อย
ละในการพิจารณาว่าเป็นรายการประเภทใดตามข้อ 13, 16, 18 และ 20 ขอประกาศฯการได้มาหรือ
จ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้ตัวเลขที่มากที่สุดตลาดหลักทรัพย์ป้องกันการหลบเลี่ยงการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ก้าหนดไว้ในการท้ารายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยใช้มูลค่ารายการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองจะ
ได้ไม่ต้องยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยบริษัทอาจมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต้องการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได ้ 

3.1.3.6 การด้าเนินการในกรณีที่เข้าท้ารายการอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศไทย 

การด้าเนินการในกรณีที่มีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
ไทย ตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักการปฏิบัติต่อบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม 
เช่นเดียวกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเมื่อมีการเข้าท้าธุรกรรมที่เป็นการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยนอกจากบริษัทจดทะเบียนจะมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้า
ท้ารายการจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจดทะเบียนยังต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเป็นผู้ที่
เข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เข้าใหม่ด้วยการยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ 
บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใหม่ที่ถูกซื อมาจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมมาตรฐานของ
บริษัทที่เข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการซื อหุ้นของบริษัทที่ไม่มีคุณภาพที่อาจถูกเพิกถอนชื่อออกจากบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ หากในอนาคตบริษัทดังกล่าวไม่สามารถรักษาผลการด้าเนินงานให้อยู่
ในระดับที่สามารถคงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได ้
การด้าเนินการก่อนและหลังการเข้าท้ารายการอันถือเป็นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
จะต้องขออนุมัติการเข้าท้ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติพิเศษ ยื่นค้าขอรับหลักทรัพย์ใหม่ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์จะตรวจคุณสมบัติของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกับ
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทางตรง และต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการเข้าท้ารายการ
จัดท้าหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเข้าท้ารายการ 

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมมีหลักเกณฑ์และกฎหมายเพื่อ
ตรวจจับหลักทรัพย์ ที่จะเข้ามาซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีหลักเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามในกรณี
ที่เข้าเงื่อนไขการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ซึ่งมีทั งมาตรการเชิงรุกและมาตรการเชิง
รับในเรื่องของอ้านาจควบคุมอ้านาจบริหารและเกณฑ์ทรัพย์สินของบริษัทที่จะต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แต่ทั งนี การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมก็ยังเปิด
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ช่องทางให้บริษัทที่หลบเลี่ยงคุณสมบัติบางประการรวมถึงหลักเกณฑ์การตรวจสอบของ
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนเข้ามาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
เนื่องจากตามกฎหมายก้าหนดให้บริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อม ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายเน้นในเรื่องของการรับ
หลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั นตอนรวมทั งระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่ขอเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีคุณสมบัติและ
มาตรฐานการบริหารงานและการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ  

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่อาศัย
ประโยชน์จากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนโดยมิ
ชอบ หรือสร้างราคาเพื่อหวังส่วนต่างจากราคาที่สร้างกระแสขึ น โดยมิได้ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์
สุจริต แม้กระทั่งใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือ ใช้วิธีการสร้าง
ความน่าเชื่อถือจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหลอกขายหุ้นให้กับประชาชนที่หลงเชื่อ ใน
ความน่าเชื่อถือของมาตรการการตรวจสอบที่มีหลักเกณฑ์และกฎหมายโดยมีภาครัฐท้าหน้าที่ก้ากับ
ดูแลอย่างบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นได้จากปัญหาของบริษัทที่ไม่มีคุณภาพ  
หรือต้องถูกขึ นเครื่องหมายห้ามซื อขาย หรือจากข่าวคราวการหลอกขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนโดยอาศัย
ความน่าเชื่อถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง แล้วใช้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการ
หลอกให้เกิดความเชื่อมั่นในราคาหุ้นที่อาจจะเพิ่มสูงขึ นในอนาคต ดังตัวอย่างที่เกิดขึ นเป็นข่าวให้เห็น
บ่อยครั งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่รวมถึงการพยายามหลบเลี่ยงในการเข้ามาเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอาศัยเกณฑ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อม ซึ่งบริษัทเหล่านี ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่ขาดคุณสมบัติเพียงพอในการเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 

จะเห็นว่าภาครัฐได้พยายามแก้ไขหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการตรวจจับหลักทรัพย์ที่ต้องการเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรคงนิยามและขนาดรายการที่ 100%ไว้เช่นเดิมแต่เสนอ
ให้เพิ่มเติมเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถพิจารณาถึงเนื อหาสาระที่แท้จริง (Substance) ของ
รายการ Backdoor Listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั งแรก 
(IPO) ของส้านักงาน ก.ล.ต.และเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใสตลาดหลักทรัพย์อาจ
จัดตั งคณะอนุกรรมการ (Committee) ส้าหรับให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ นโดยสรุปข้อเสนอดังนี  
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1. เสนอเพิ่มถ้อยค้าในเกณฑ์ backdoor listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์อนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Initial Public Offering- IPO) ของส้านักงาน ก.ล.ต.35 ดังนี   
ข้อ 7(1)  ของ ทจ. 39/2559 ก้าหนดว่า “ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นมีลักษณะหรือรูปแบบ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี  แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท้าให้พิจารณาได้ว่า
ความมุ่งหมายหรือเนื อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นนั นเข้าลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงบทบญัญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศนี ” 
“หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ารูปแบบของรายการเป็นไปตามเกณฑ์แต่อาจพิจารณาได้ว่าเนื้อหาสาระที่
แท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็นการเลี่ยงเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเป็น Backdoor Listing”  

2. จัดตั ง Committee ส้าหรับให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึ น 
เพื่อให้กระบวนการใช้ดุลพินิจมีความโปร่งใส จึงขอเสนอการตั ง  Committee ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านตลาดทุนหรือธุรกิจที่มีความเป็นอิสระและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯท้าหน้าที่ให้
ความเห็นต่อกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็น backdoor listing แต่มีลักษณะที่
หลีกเลี่ยงเกณฑ์เมื่อพิจารณาจาก Substance ของรายการก่อนน้าเสนอคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์ฯเพ่ือพิจารณาต่อไป  
  

3.1.4 เปรียบเทียบการเข้าจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงและการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม  

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ใช้ระยะเวลาสั นกว่าการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เป็นอย่างมากซึ่งโดยทั่วไปการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง
ต้องมีการเตรียมการ ในเรื่องของความพร้อมที่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของผู้ตรวจสอบัญชี (Auditor) ที่ปรึกษาทางการเงิน (financial Advisor) ผู้จัดจ้าหน่าย
และรับ ป ระกั น ก ารจั ด จ้ าห น่ ายห ลั กท รัพ ย์  (Underwriter) รวมถึ งผู้ ต รวจสอบ ภ าย ใน      
(Internal Audit : IA) ซึ่งแต่ละขั นตอนใช้เวลาหลายปี อีกทั งการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมไม่ต้องขออนุญาต ต่อคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครั งแรกซึ่งต้องมีขั นตอนการตรวจสอบจาก ก.ล.ต. เรื่องของ

                                           
35  ข้อ 7(1) ของประกาศคณะกรรมการก้ากัยตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  
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ธุรกิจที่ด้าเนินการอยู่รวมถึงความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ ดังนั นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมนอกจากจะมีข้อดีในเรื่องของระยะเวลาในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่อยู่ในช่วงฟ้ืนฟูกิจการอันจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการอยู่ในภาวะคับขัน แต่การที่มีการลดขั นตอนการตรวจสอบ
จาก ก.ล.ต.รวมทั งการเตรียมการต่างๆผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ้าหน่ายและรับประกันการจัด
จ้าหน่ายหลักทรัพย์รวมถึงผู้ตรวจสอบภายใน อาจท้าให้เกิดช่องว่างของการคัดกรองบริษัทที่มีความ
พร้อมทั งในด้านการประกอบธุรกิจ ระบบการจัดการ และ ธรรมาภิบาลของผู้บริหารซึ่งอาจน้าไปสู่
ปัญหาที่จะเกิดขึ นกับนักลงทุนได้ในที่สุดยกตัวอย่างเช่น 

ปัญหาการใช้อ้านาจบริหารของผู้บริหารที่ขาดธรรมาภิบาลในการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลักทรัพย์น้าเงินทุนของบริษัทที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนไปใช้นอกวัตถุประสงค์
ของบริษัทโดยอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทรวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นและราคาหุ้นซึ่งอาจน้าไปสู่ผลกระทบต่อตลาดทุนได้ในวงกว้าง 
ปัญหาการร่วมมือระหว่างผู้มีอ้านาจบริหารกับบุคคลภายนอกในการน้าเงินทุนของบริษัทไปลงทุน
ในทางที่สร้างประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้ที่รู้ข้อมูลภายในโดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับ
บริษัทมหาชนที่มีประชาชนถือหุ้นจ้านวนมาก 

ปัญหาการใช้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ได้จาก
ธุรกิจอันมิชอบโดยมิได้มีเจตนาในการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างที่
ควรจะเป็นในความหมายของบริษัทที่ต้องการระดมทุนจากประชาชนเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาการใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหลอกขายหุ้น
ให้กับประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบควบคุมของภาครัฐในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ  

ปัญหาการสร้างราคาเพ่ือหวังประโยชน์จากส่วนต่างของราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้มุ่งประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก 

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นเหล่านี เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดจากการขาดการ
ตรวจสอบที่ดีของ คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการตรวจสอบคัดเลือก
บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงการขาดอ้านาจควบคุมกรณี
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกระท้าการอันมิชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนัก
ลงทุนและความน่าเช่ือถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทยที่
มีต่อสายตาของนักลงทุนต่างประเทศ จากเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ นมาแล้วในอดีต ท้าให้สามารถ
มองเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ นรวมทั งการหาช่องทางในการตรวจสอบควบคุมไม่ให้เกิดช่องว่างทาง
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กฎหมายให้ผู้ที่ คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องเป็นหลัก โดยไม่ค้านึงถึงผลกระทบต่อนัก
ลงทุนและภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทยใช้เป็นช่องทางในการสร้างโอกาสเพื่อหาประโยชน์ในทาง
ทุจริต จึงควรหาวิธีการตรวจสอบและก้าหนดกฎเกณฑ์ส้าหรับบริษัทที่เช้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดนอ้อมเพื่อให้การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องส้าหรับ
การเข้าหาผลประโยชน์อันมิชอบจากนักลงทุนได้อีกตอ่ไป 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor 
listing) ในต่างประเทศ 

3.2.1 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor listing) ในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง 
3.2.1.1  แนวคิดในการการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง36 
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมี

หลักเกณฑ์ที่มุ่งคุ้มครองนักลงทุนและตลาดทุน จากการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้วิธีการต่างๆเพื่อหลบหลีกการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั งหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก้าหนด
ขึ นส้าหรับการเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ในเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกงใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของสินทรัพย์และการพิจารณาอ้านาจควบคุมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ห้วยห้อมทั งเชิงรุก (Positive 
listing approach) และ เชิ งรับ  (Negative listing approach) และยั งให้ อ้ าน าจควบคุ มกั บ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาว่าธุรกรรมใด
เข้าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความแตกต่าง
จากหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของประเทศไทยและเป็นกฎหมายที่ให้
ความคุ้มครองนักลงทุนและตลาดทุนที่ควรศึกษาเพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการน้ามาเป็นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี   

                                           
36 Straitstimes, The Challenge of Backdoor Listing in Hong Kong , Retreived 

November 18, 2018 from http://www.straitstimes.com/business/the-challenge-of-
backdoor-listing-in-hong-kong. 
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3.2.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง37 

กฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board Listing Rule) กฏการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส้าหรับวิสาหกิจที่เติบโต (Growth Enterprise market  หรือ GEM) 
และกฎหมายควบรวมกิจการของฮ่องกง (Takeover Code) 

มีการให้ความหมาย เกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์บริษัทเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง (Reverse takeover) หมายถึง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนใน
คราวเดียวหรือหลายคราวส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะน้าสินทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์  โดยการก้าหนดความหมาย
ทั่วไปไว้ไน ข้อ14.06 (6) ของกฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก  (Main Board Listing Rule) และ
ข้อที่  19.06 (6) ของกฏการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส้าหรับวิสาหกิจที่ เติบโต (Growth 
Enterprise market  หรือ GEM) 
 
ข้อ14.06 (6) ของกฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board Listing Rule) และข้อที่ 19.06 
(6) ของกฏการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส้าหรับวิสาหกิจที่ เติบโต (Growth Enterprise 
market  หรือ GEM) 
การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมหมายถึง  
(a) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นการได้มาอย่างมีนัยส้าคัญมากในคราวเดียวหรือ
หลายคราวส่งผลให้เกิดหรืออาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม  
(b) การได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยส้าคัญมากของบริษัทจดทะเบียนภายในระยะเวลา 24 เดือนโดย
สินทรัพย์นั นเป็นสินทรัพย์ที่มาจากกลุ่มบุคคลใดๆที่มีความเกี่ยวพันกันส่งผลให้กลุ่มบุคคลนั นได้ไปซึ่ง
อ้านาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนและการได้มาดังกล่าวไม่ถูกถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม  
โดยค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ HKEx-LD75-1 (ตุลาคม 2009) ได้วินิจฉัยว่าการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยยะส้าคัญมากไม่จ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมแต่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ค้าวินิจฉัย
ดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการหลักทรัพย์ในการพิจารณาว่าการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีใดถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ

                                           
37 Charlton, Backdoor Listing in Hong Kong , Retreived March 12, 2018 from 

http://www.charltonslaw.com/legal/compliance/Backdoor-listing-in-Hong-Kong.pdf. 
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ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้อ้านาจควบคุมของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์เป็นส้าคัญ มากกว่าการพิจารณาตามตัวบทกฎหมายโดยข้อ 14.06 (6) ข้อย่อย (a) และ 
(b) ถือเป็นเพียงตัวอย่างในการพิจารณาเท่านั น38 ซึ่งการพิจารณาตามดุลพินิจของคณะกรรมการอาจ
พิจารณาแตกต่างจากที่ก้าหนดไว้ได้โดยพิจารณาเป็นกรณีไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองนักลงทุน
เป็นส้าคัญ 
 
ข้อที่ 14.54 ของกฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board Listing Rule) 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หากเข้าเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต้องน้าหลักทรัพย์ดังกล่าวยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติของหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเพื่อรับหลักทรัพย์ใหม่และการท้ารายการดังกล่าวจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและจะต้องเห็นชอบในที่ประชุมไม่
สามารถใช้หนังสือแสดงความเห็นชอบแห่งการประชุมด้วยตัวเองได้  
 
ข้อที่ 14.55 ของกฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board Listing Rule) และข้อที่ 19.55 
ของกฏการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส้าหรับวิสาหกิจที่เติบโต (Growth Enterprise market  
หรือ GEM) 
ได้มีการก้าหนดว่ารายการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม ผู้ถือหุ้นที่สูญเสียอ้านาจควบคุม
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติเข้าท้ารายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
ที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนได ้ 
  
ข้อที่ 14.92 และ 14.93 ของกฎการจดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board Listing Rule) และ
ข้อที่ 19.91 และ 19.92 ของกฏการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยส์้าหรับวิสาหกิจทีเ่ติบโต (Growth 
Enterprise market  หรือ GEM) 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีหุ้นเหลือหลังจากที่จ้าหน่ายจ่ายโอนให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ห้าม
จ้าหน่ายจ่ายโอนหุ้นที่เหลือดังกล่าวภายในระยะเวลา 24 เดือนหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนมีการ

                                           
38 Jaques, M. S., Recent Developments on Reverse Akeovers and 

Backdoorlisting in Hong Kong, Retreived March 3, 2018 from 
http://www.mallesons.com/publications/marketalerts/2010/recentdevelopmentsonre
versetakeoversandbackdoorlistingsinhongkong/Pages/default.aspx. 
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เปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมนอกจากสินทรัพย์ที่ได้รับเข้ามาของบริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์การรับ
หลักทรัพย์ใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั งนี ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
และเป็นผู้มีอ้านาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นได้ภายในระยะเวลา 6 
เดือนหลังจากที่มีการท้ารายการดังกล่าว  
 
ข้อที่ 26.1 กฎหมายควบรวมกิจการของฮ่องกง (Takeover Code) 
ผู้มีอ้านาจควบคุมกิจการ สามารถใช้สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตั่งแต่ 30% ขึ นไป 

3.2.1.3 สรุปหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกงมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  มี
หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญที่จ้าเป็นต้องน้ามาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองนักลงทุนเพื่อให้ตลาดทุนเป็นตลาดที่มีความโปร่งใสไม่ถูกน้าไปใช้เป็น
เครื่องมือของผู้ที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากตลาดทุน  โดย
พิเคราะห์ความแตกต่างจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี  

ระยะเวลาในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวภายในระยะเวลา 24 เดือนจากกลุ่มบุคคลหรือบุคคลโดยเมื่อพิจารณาขนาดของสินทรัพย์แล้ว
พบว่าเข้าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
สามารถใช้ดุลพินิจว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้  แม้ว่ากลุ่มบุคคลหรือ
บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีอ้านาจควบคุมก็ตาม 
การพิจารณาอ้านาจควบคุมตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักเกณฑ์การมีสิทธิออกเสียงในหุ้นมากกว่า 30% ของหุ้นทั งหมดในบริษัทจด
ทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจควบคุมหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดังกล่าวได้ 

การแสดงเจตนาเพื่อเข้าอนุมัติการท้ารายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้
จดทะเบียนอันส่งผลให้เกิดการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมต้องแสดงเจตนาด้วยตัวเอง
ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเท่านั นไม่สามารถใช้หนังสือแทนการแสดงเจตนาด้วยตัวเองได้ 
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ผู้ถือหุ้นเดิมที่จ้าหน่ายจ่ายโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ไม่สามารถโอนหุ้นส่วนที่เหลือให้กับบุคคลอื่น
ได้ภายในระยะเวลา 24 เดือนเว้นแต่หลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากการยื่นรับหลักทรัพย์ใหม่
ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว  
 

3.2.2 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor listing) ของประเทศ
เกาหลีใต้ 
3.2.2.1 แนวคิดในการการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของประเทศ

เกาหลใีต3้9………………………………… 
หลักเกณฑ์การพิจารณาธุรกรรมการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของ

ประเทศเกาหลีใต้ ตั งอยู่บนพื นฐานการควบคุมคุณภาพของบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยไม่ต้องการผ่านเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งหลักทรัพย์ของ
ประเทศเกาหลีใต้มีการใช้การพิจารณาธุรกรรมทั งเชิงรุก (Positive listing approach) คือการ
พิ จารณาขนาดของสินทรัพย์ที่ ได้มา และการพิ จารณ าธุรกรรมเชิ งรับ  (Negative listing  
approach) ซึ่งก็คือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุน
ในตลาดทุนที่มีบริษัทที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเนื่องจากก่อนธันวาคม ค.ศ.2010 ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้
ประสบกับปัญหาคุณภาพของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เนื่องจากขณะนั น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ใช้การพิจารณาธุรกรรมเชิงรับเพียงอย่างเดียว อีกทั งยังมีการ
ก้าหนดคุณสมบัติเพียงเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลก้าไรในปีล่าสุด ไม่ปรากฏว่ามีหนี สิน
มากกว่าทรัพย์สิน และ ได้รับการประเมินทางบัญชีในระดับปานกลาง ส้าหรับผลประกอบการใน
ระยะเวลา 3 ปีล่าสุด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อตลาดหลักทรัพย์โดยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม ถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนท้าให้เกิดความเสียหายกับนักลงทุน
เป็นจ้านวนมาก แต่หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การพิจารณาธุรกรรมทั งแบบเชิงรุก และ 
การพิจารณาธุรกรรมเชิงรับ อีกทั งยังต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ท้าให้ตลาดทุน และ นักลงทุนได้รับการคุ้มครองจากบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยขาดคุณสมบัติที่เพียงพอในการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย

                                           
39 Jong, K. P.,and Sung-Soo, C., Plan to Regulate the Back-Door Listing, 

Retreived November 18, 2018 from http://www.kimchang.com/UserFiles/files/ 
Newsletter_Autumn10[0].pdf. 

http://www.kimchang.com/UserFiles/files/
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ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของประเทศเกาหลีใต้
มีดังนี     

3.2.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของ
ประเทศเกาหลีใต้ 

 กฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI (KOSPI Market Listing 
Regulation) และกฎการบังคับใช้ส้าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI (Enforcement 
Rules of KOSPI Market Listing Regulation) 

 กฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ (KOSDAQ Market Listing 
Regulation) และกฎการบังคับใช้ส้าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ 
(Enforcement Rules of KOSDAQ Market Listing Regulation) 

 มีการให้ความหมายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
เกาหลีใต้ หมายถึงการที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าท้ารายการอาทิ เช่นแลกหุ้นเข้า
ควบกิจการเข้าซื อกิจการหรือสินทรัพย์กับบริษัทที่มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมและหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ KOSPI หรือ KOSDAQ 
  
มาตรา 2-2 (3) ของกฎการบังคับใช้ส้าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI 

การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมหมายถึงการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนเข้า
มาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเดิมตั งแต่ 5%ขึ นไป กฎหมายให้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม40 
  
มาตรา 2(4) ของกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI และมาตรา 18-4 ของกฎการการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ 
 ก้าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยให้บริษัทที่
สามารถจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
  

                                           
40 Asialaw, Korean Update: Backdoor Listings Restricted, Retreived March 

12, 2018 from www.asialaw.com/Article/1989221/Channel/16478/Korean-Update-
Backdoor-Listing-Restricted.html 
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มาตรา 4-4 ของกฎการบังคับใช้ส้าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI และมาตรา 20(1) 
ข้อย่อยที่ 4 ของกฎการบังคับใช้ส้าหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAQ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทจดทะเบียนต้องเก็บหุ้นดังกล่าวเอาไว้ 1 ปีนับตั งแต่ที่ได้รับ
การจดทะเบียน และสามารถโอนหุ้นในแต่ละเดือนไม่เกิน 5% ของหุ้นที่มีอยู่เริ่มแรกหลังจากผ่าน 6 
เดือนนับตั งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน  
 มาตรา 19 ของกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI 
 การควบรวมบริษัทระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ อันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้แก่การที่ มี
การพิจารณาการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั งหมด มูลค่าหลักทรัพย์ และยอดขายหากพบว่า 2 ใน 3 สิ่งที่
พิจารณาของบริษัทนอกตลาดสูงกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์  
 มาตรา 19-4 ของกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSPI 
 บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนควบกิจการกับบริษัทจดทะเบียนเพื่อควบกิจการโดยเฉพาะ
อันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม มูลค่าสินทรัพย์ที่ควบรวมกันของบริษัทที่
ไม่ได้จดทะเบียนจะต้องไม่น้อยกว่า 80%ของจ้านวนเงินทุนที่ระดมจากประชาชนที่อยู่ในความดูแล
ของผู้ดูแลสินทรัพย ์
 ก่อนที่บริษัทจะเข้าท้ารายการอันถึงเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
จะต้องขออนุมัติการท้ารายการจากผู้ถือหุ้นโดยขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียด้วยคะแนน
เสียงไม่ต้่ากว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.2.2.3  สรุปหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของ
ประเทศเกาหลีใต้มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของประเทศเกาหลีใต้มี
ความแตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถ
น้ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การคุ้มครองนักลงทุนจากตลาดทุนได้ดังนี  

กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้  พิจารณาอ้านาจควบคุม หรือ อ้านาจ
บริหารจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ ใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุม 
โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกลับมีหุ้นมากกว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่จด
ทะเบียนตั งแต่ 5% ขึ นไปหลังจากที่เข้าท้ารายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย ์
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ประเทศเกาหลีใต้เคยก้าหนดคุณสมบัติของบริษัทที่ เข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม มีความแตกต่างจากเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยตรง ซึ่งส่งผลให้มีบริษัทที่ไม่ได้มีเกณฑ์มาตรฐานการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
สามารถเข้ามาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่สามารถด้าเนินการให้คงอยู่ต่อไปได้ท้าให้ถูก
เพิกถอนจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนใน
วงกว้าง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และการก้าหนดมาตรฐานการเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ต้องมี
คุณสมบัติเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ก้าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักเกณฑ์การ
คุ้มครองนักลงทุนหลักเกณฑ์หนึ่งที่ส้าคัญเพื่อไม่ให้บริษัทที่มีผลประกอบการหรือคุณสมบัติไ ม่
เหมาะสมเข้ามาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทุน  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจบริหาร
จัดการไม่สามารถโอนขายหุ้นที่ถืออยู่ภายใน 1 ปีนับแต่บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการลดปัญหาการสร้างราคาแล้วเทขายออกของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้า
ให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนมีการยอมให้มี
บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ โดยมีการระดมทุนจาก
ประชาชน และดูแลโดยผู้ดูแลทรัพย์สินเพื่อรอควบรวมกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แต่ทั งนี บริษัทที่มิได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 80% ของ
จ้านวนเงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนเพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ ระดมทุนจากประชาชนทั งนี การควบ
รวมดังกล่าวถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ซึ่งบริษัทที่มิได้จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติเดียวกับบริษัทที่ยื่นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง  
ก่อนที่จะมีการเข้าท้ารายการที่ถือเป็นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมต้องขออนุมัติจากผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วยคะแนนเสียงไม่ต่้ากว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ท้าให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท้ารายการอันถือเป็นการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลัก 
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3.2.3 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor listing) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
3.2.3.1 แนวคิดในการการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ

สหรัฐอเมริกา41 
รูปแบบการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้ถูกค้นพบและน้ามาใช้

อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1978 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์มีทั งคน
เจตนาดีที่ใช้การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นหนทางในการระดมทุนจากประชาชน
เพื่อน้ามาใช้ด้าเนินกิจการหรือควบรวมกับกิจการที่มีอนาคตซึ่งถือเป็นการลงทุนในบริษัทอื่นอย่างไรก็
ตามในตลาดหลักทรัพย์ก็มีคนเจตนาไม่ดีที่ต้องการแสวงหาก้าไรจากการระดมเงินทุนจากประชาชน
และขายหุ้นออกไปเพื่อท้าก้าไรซึ่งคนที่มีเจตนาไม่ดีจะใช้วิธีการฉ้อโกงด้วยการจัดตั งบริษัทใหม่ที่ไม่มี
การประกอบธุรกิจที่แท้จริง (Blank check Company) เพื่อระดมเงินจากประชาชนด้วยการออกหุ้น
เสนอขายต่อประชาชนครั งแรก (Initial Public offering) แล้วขายบริษัทนั นออกไปให้บุคคลอื่นซึ่ง
การท้าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการน้าบริษัทเข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อหาก้าไรจากส่วน
ต่างของราคาเสมือนกับว่าท้าธุรกิจเพื่อแสวงหาค่าธรรมเนียมจากการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย ์

แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาธุรกรรมแบบเชิงรับ 
Negative listing Approach โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมกิจการมาตรวจจับว่า
ธุรกรรมใดถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมโดยเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจ
ควบคุมที่น้ามาใช้มีแนวคิดมาจากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการท้าธุรกรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อ้านาจควบคุมกิจการถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเข้าท้าธุรกรรมซื อกิจการแบบย้อนกลับอัน
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทนอกตลาดสามารถเข้ามามีอ้านาจควบคุมกิจการเหนือบริษัทจดทะเบียนได้
โดยการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมกิจการสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆภายในบริษัทจดทะเบียน
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัท สิทธิออกเสียง ความเป็นเจ้าของ
โครงสร้างทางการเงินโดยมีการก้าหนดคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมให้มีมาตรฐานเดียวกันกับการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง นอกจากนี เมื่อมีการเข้าท้า
ธุรกรรมอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมแล้ว บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ใน
การขออนุมัติการเข้าท้ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ ต้องด้าเนินการเสมือนว่าบริษัทจดทะเบียน

                                           
41 Feldman,D, Reverse Mergers+PIPEs: The New Small-Cap IPO, Bloomberg 

Press, 2005), pp.34-44 
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เป็นผู้ที่เข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์รายใหม่การยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยบริษัท
นอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใหม่ที่ถูกซื อเข้ามาจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัท
จดทะเบียนด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ นเพื่อควบคุมคุณภาพของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมให้มีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง
เพื่อเป็นการคุ้มครองนักลงทุนไม่ให้เสียหายจากการกระท้าของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีคุณภาพใน
ตลาดหลักทรัพย ์

3.2.3.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลักเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คือกฎและ
ระเบียบทั่วไป (General Rules and Regulations) ซึ่งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้แก่กฎหลักทรัพย์ที่ 144 และ 419  

  หลักเกณฑ์ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์อเมริกาที่น้ามาใช้ก้ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ 
2 ตลาดใหญ่ๆได้แก่ 

คู่มือส้าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (Amex Company 
Guide) ที่น้ามาใช้ก้ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 

กฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  NASDAQ (NASDAQ Market listing 
Rules) ที่น้ามาใช้ก้ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ 

มีการให้ความหมายของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในข้อ 5110 (a) ของกฎการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และมาตรา341 
ของคู่มือส้าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา (AMEX) หมายถึงการท้ารายการที่
เกิดขึ นระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งส่งผลให้เกิดการโอนอ้านาจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นการยินยอมให้บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนได้รับสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการโอนอ้านาจควบคุม ให้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องภายในบริษัทจดทะเบียนเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร คณะกรรมการบริษัท สิทธิ
ออกเสียง ความเป็นเจ้าของโครงสร้างทางการเงิน 

กฎหลักทรัพย์ที่ 144 ภายหลังจากเข้าท้ารายการอันถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์ตัวย่อแล้วหุ้นดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนได้รับ มีข้อก้าหนดห้ามโอน (Restricted Stock) ภายในระยะเวลา 1 ปี 
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กฎหลักทรัพย์ที่ 419 บริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนสามารถจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมผ่านบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ42 (Specified Purpose  Acquistion 
Company หรือ “SPAC”) โดยบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อควบกิจการโดยเฉพาะเป็นบริษัทที่มีลักษณะ
ดังนี  

 1 เป็นบริษัทที่ด้าเนินการมาไม่เกิน 3 ปี 
 2 ไม่มีแผนธุรกิจและไม่มีการด้าเนินกิจการทางธุรกิจ 
 3 มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนไม่เกิน 5 ล้าน US$ 
 4 ถูกจัดตั งขึ นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของการควบรวมกิจการในภายหลัง  
แม้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อควบกิจการโดยเฉพาะจะไม่มีการด้าเนินธุรกิจที่แท้จริงแต่ก็ยื่น

ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ครั งแรกต่อประชาชน (IPO) กับตลาดหลักทรัพย์อเมริกาได้ด้วยทุนที่
ระดมจากประชาชนอย่างน้อย 90% จะถูกน้ามาฝากไว้กับผู้ดูแลทรัพย์สิน (Escrow) ซึ่งทุนจ้านวน 
10 % จะถูกหักออกเป็นค่าธรรมเนียมของผู้จัดการธุรกรรม (Shell Promoter) โดยบริษัทที่จด
ทะเบียนเพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะต้องหาบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมาซื อกิจการหรือควบ
รวมกิจการให้ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน43 ซึ่งบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติเพียง
พอที่จะเข้ามาควบรวมกิจการได้ต้องมีมูลค่าของสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 80% ของจ้านวนเงินที่ระดมได้
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั งแรกต่อประชาชน  ( IPO) หากบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อควบกิจการ
โดยเฉพาะไม่สามารถควบรวมกับบริษัทที่มีคุณสมบัติดังกล่าวภายในระยะเวลา 18 เดือนผู้ดูแล
ทรัพย์สิน (Escrow) ก็จะคืนเงินกลับไปให้ประชาชนพร้อมดอกเบี ยของเงินดังกล่าวที่รับฝากไว ้

3.2.3.3  สรุปหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อมของประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งสามารถน้ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์การคุ้มครองนักลงทุนจากตลาดทุนได้ดังนี  

 การก้าหนดมาตรฐานการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ให้บริษัทที่เข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ต้องมีคุณสมบัติเกณฑ์เดียวกันกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับ

                                           
42 Feldman,D., Reverse Merger: Taking a Company Public without an IPO, 

New York: Bloomberg Press, 2006, pp. 31-50 
43 Siddoway,D., Uses and Abuses of ‘Reverse Merger’ Transactions in the 

U.S., Northwest Securities Institute Journal, February, 2003. 
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ตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก้าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทที่เข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักเกณฑ์การคุ้มครองนักลงทุนหลักเกณฑ์หนึ่งที่ส้าคัญเพื่อไม่ให้
บริษัทที่มีผลประกอบการหรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมเข้ามาเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทุน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ้านาจบริหารจัดการไม่สามารถโอนขายหุ้นที่
ถืออยู่ภายใน 1 ปีนับแต่บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็น
การลดปัญหาการสร้างราคา แล้วเทขายออกของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้าให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุน มีการยอมให้มีบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์เพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ โดยมีการระดมทุนจากประชาชน และดูแลโดยผู้ดูแล
ทรัพย์สินเพื่อรอควบรวมกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แต่ทั งนี บริษัทที่มิได้จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 80% ของจ้านวนเงินทุนที่บริษัทจดทะเบียน
เพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ ระดมทุนจากประชาชนครั งแรก (IPO) หากบริษัทที่จดทะเบียนเพื่อ
ควบรวมกิจการโดยเฉพาะไม่สามารถควบรวมกับบริษัทที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ผู้ดูแลทรัพย์สิน (Escrow) ก็จะคืน
เงินกลับไปให้ประชาชนพร้อมดอกเบี ยของเงินดังกล่าวที่รับฝากไว ้ 

 ทั งนี การควบรวมดังกล่าวถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
ก่อนที่จะมีการเข้าท้ารายการที่ถือเป็นการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมต้องขออนุมัติจากผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียด้วยคะแนนเสียงไม่ต่้ากว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ท้าให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท้ารายการอันถือเป็นการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ์
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ตารางทื่ 3.1 สรุปความแตกต่างของหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม  
 

ประเภทรายการ 
 

การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดย

อ้อมประเทศไทย 

การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดย

อ้อมเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง 

การเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมประเทศเกาหลีใต ้

และสหรัฐอเมริกา 
ระเวลานับรวมรายการ

ได้มาซึ่งสินทรพัย ์
 

12 เดือน 24 เดือน  

เกณฑอ์้านาจควบคุม 
 

มีหุ้นมากกว่า50%ขึ นไป มีหุ้นตั งแต3่0%ขึ นไป ผู้ถือหุ้นรายใหม่มีหุ้น
มากกว่าผู้ถือรายใหญ่ตั่ง

แต5่%ขึ นไป 
(เฉพาะเกาหลีใต)้ 

การขอมติจากผุ้ถือหุ้น 
 

3ใน4ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสทิธิออก

เสียง 

3ใน4ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสทิธิออก
เสียงโดยมีข้อก้าหนด
ไม่ให้ใช้หนังสือแสง

เจตนาในการให้ความ
เห็นชอบ 

3ใน4ของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมและมีสทิธิออก

เสียง 

ผู้มีอ้านาจควบคุมห้าม
ขายหุ้น 

 

ห้ามขายหุ้น55%ภายใน
1ปีหลังจาก6เดือน

ทะยอยขายได2้5%ของ
หุ้นที่ห้ามขาย 

6 เดือน 1ปีหลังจาก6เดือนขาย
ได้เดือนละไม่เกิน5% 
(สหรัฐอเมริกา 1ปี) 

เพิ่มเติม 
 

 ให้ดุลพินิจ
คณะกรรมการเป็นหลัก
ในการตัดสินว่ารายการ

ใดถือเป็นการ 
เข้าจดทะเบียนกับตลา
หลักทรัพย์โดยอ้อม 

มีบริษัทควบรวมกิจการ
โดยเฉพาะ 

 



บทที่ 4 
วิเคราะหป์ัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพย์โดยอ้อม 

หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมทั งของประเทศไทยและหลักเกณฑ์การรเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมของต่างประเทศ ผู้เขียนพบว่าปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในประเทศ
ไทยมีบริบทที่เป็นลักษณะเฉพาะที่จ้าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดยมีประเด็นปัญหาที่
จะต้องวิเคราะห์ คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
กรณีก่อนที่จะน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกลับตลาดหลักทรัพย์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรณีที่บริษัทเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกลับตลาดหลักทรัพย์
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรณีที่มีการกระท้าความผิด
เกิดขึ นซึ่งมีประเด็นที่จะต้องท้าการวิเคราะห์ดังนี   
 

 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
กรณีก่อนที่จะน าบริษัทเข้าจดทะเบียนกลับตลาดหลักทรัพย์   

จากการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ทางตรงและการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (backdoor listing) พบว่าการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม แม้จะเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ระยะเวลา
สั น และ ใช้ต้นทุนต่้ากว่าการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง แต่กฎหมายก็ก้าหนดให้
บริษัทที่เข้าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ต้องยื่นค้าขอให้รับหลักทรัพย์
ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ในการเลือกบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นบริษัทที่
ดีมีผลก้าไร มีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ผู้บริหารชุดเดียวกันอย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์การตรวจสอบบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง แต่ทั งนี จากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบและศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมพบว่ามี
ข้อสังเกต และ อาจท้าให้เกิดปัญหาในการเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดได้ดังนี  
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4.1.1 การตรวจสอบกิจการของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
มีค าขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน  

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง จะต้องมีการเตรียมการในเรื่องการเยี่ยมชมกิจการ 
และตอบข้อซักถามของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีการ
ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์และส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เพื่อขอเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนในครั งแรก (IPO) ซึ่งการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมไม่มีข้อก้าหนดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ หรือ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกิจการก่อนยื่นรับหลักทรัพย์
ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แม้ว่าคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอ้านาจใน
การตรวจสอบกิจการได้ แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายก้าหนดให้ตรวจสอบกิจการรายการด้าเนินงานก่อนมีการ
ยื่นรับหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ด้วยเหตุนี อาจท้าให้สังคมตั งข้อสงสัยได้ว่า การเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีนี อาจเป็นช่องว่างของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่มี
การร่วมวางแผนในการเข้าซื อบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงหรือเป็นบริษัทมีเพียงเปลือก 
(Litted shell) เพื่อด้าเนินการตามที่วางแผนไว้ในการหาผลประโยชน์อันมิชอบจากความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือกระท้าการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดย
อาศัยช่องทางที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถกระท้าได้ เช่น การระดมทุนจาก
ประชาชนโดยไม่น้าเงินที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในการระดม
ทุนจากประชาชนจ้านวนมาก หรือ วิธีการใดๆอันน้าไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยของสังคมดัง
กรณีศึกษาต่อไปนี   
กรณีบริษัทบางกอกไนล่อน จ้ากัด (มหาชน) หรือ BNC ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอสเซท ไบรท์ 
จ้ากัด (มหาชน) ABC44 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท  ดิจิตอลเทค แพลนเน็ตจ้ากัดมหาชน DIGI 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าการเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของ บริษัท แอสเซท
ไบร์ท จ้ากัด (มหาชน) ABC มีการท้าข้อตกลงรับเพียงบริษัทที่มีเพียงเปลือก (Litted shell) ซึ่งตัว
ธุรกิจหลักของ BNC และทรัพย์สินต่างๆขายคืนให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ BNC หลังจากนั นมีการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น  บริษัท แอสเซทไบร์ท จ้ากัด 
(มหาชน) ดังนั นจึงเป็นประเด็นที่ท้าให้ต้องน้ามาวิเคราะห์ในส่วนของการเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ในกรณีที่แตกต่างกันกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 
ในส่วนของการต้องมีการตรวจสอบกิจการของ ก.ล.ต.ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเช่นเดียวกับ

                                           
44 HoonSmart, เชือดบิ๊ก ‘เอนเนอร์จี้หัวหนิ’ หัวโจกปั่นหุ้น ABC โจ๋งครึ่ม, ค้นเมื่อวันที ่6 

กรกฎาคม 2561 จาก https://www.hoonsmart.com/archives/9745. 
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บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัทที่ต้องการเข้ามา
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่ามีการประกอบกิจการที่แท้จริงและตรวจสอบได้ มีที่มา
ที่ไปในการด้าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ต้องการอาศัยช่องว่างของกฎหมายใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ  
 

4.1.2 การแสดงเจตนาเพื่ออนุมัติการท ารายการที่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมของผู้ถือหุ้น 

การด้าเนินการก่อนท้ารายการของบริษัทที่ถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม  
ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการท้ารายการด้วยคะแนนเสียงไม่ต่้ากว่า 3 ใน 
4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถึงแม้จะมีกฎหมายก้าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง
แต่งตั งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับราคาที่เป็นธรรม และ ความสมเหตุสมผลของ
รายการ รวมทั งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าท้ารายการดังกล่าว แต่ก็มิได้
ก้าหนดให้การแสดงเจตนาเพื่ออนุมัติการเข้าท้ารายการของบริษัทจดทะเบียนที่ส่งผลให้เป็นการเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ไม่สามารถใช้หนังสือแสดงเจตนาในการให้ความเห็นชอบ
แทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง เช่นเดียวกันกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในกฏการจดทะเบียนใน
กระดานหลักข้อที่ 14.54  ซึ่งเป็นเรื่องส้าคัญในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการท้าธุรกิจของผู้ถือหุ้น  
 

4.1.3 ระยะเวลาในการนับรวมรายการที่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อม………………………………. 

                           ใช       ณฑ        21          คณ            
                                   ิ        ู        ฏ              ษ           ใ    
                    ึ  ส          . . 2547  โ        ใ                         ณ       
          ๆ        ึ  ใ         12                   ษ                    ษ            ษ    
                  ึ  ส        45                ณ              ณฑ                        
          โ                        ษ                            ณฑ         ส    ถ         
                    ึ  ส        โ              ใ       ู ใ          12       ส                 ็
          ส              ษ              ใ                โ                   ณฑ       

                                           
45 ข้อ21 ของประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547, n.d. 
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          ใ                            ค                                               
        ึ        ษ            ใ                       ู ใ  ั        ช               ค       ษ
ฮ     ใ     14.06(6)     ฎ            ใ            (Main Board Listing Rule)       
    19.06(6)     ฏ            ใ               ส        ส            โ  (Growth Enterprise 
market      GEM)     (b)          ใ          ใ          ึ  ส              ษ        ค        
        ค   ภ  ใ          24       คณ                      ส    ถใช                
                                 โ                       คค       คค                       
ค  ค   ็     ึ  ถ                    ค  ค     คณ                               
          ใ        ส     ษ                        ณฑ                                  
โ       โ  ใช            ใ    ู ภ  ใ  12      ใ             ณฑ                    
                        โ        
 

4.1.4 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

  ณฑ                     ค  ค        ษ           46  ็ถ        ณฑ   ึ  ใ    
     ณ                                         โ              โ          โ        
ค  ค            ู         ค  ค        ษ                 ู         ค  ค        ษ        ใช 
   ษ                                    ส                                 ถ        ษ       ใช 
   ษ                                            โ        ึ                ณ      
     ใ       89/1          ช  ญญ                                .  . 2535              
   ถ           ส  ธ     ส   ใ       คค   ึ                 50           ส                   คค 
        ใ    ณฑ         ณ       ค  ค        ษ               สู                50   ึ   ถ  
                         ค  ค              ู                          ณฑ         ณ       
ค  ค   ็   ใ     ถ                คค                        ษ                               
ค  ค            ใ     ถึ        50   ณฑ         ณ                     ค  ค   ็   ส    ถ
     ณ      ึ                  ณฑ         ณ                     ค  ค        ษ       
       ใ                    ค       ษฮ             26.1  ฎ    ค            
(TakeOver Coat)    ใช       ณฑ      ส  ธ     ส   ใ             30%               ใ    ษ  
           ็ถ                             ค  ค               ณฑ         ณ    

                                           
46 มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ. ศ. 2535. 
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                 ค  ค        ษ              ใ                                   ใ   
      19-2                 ใ                KOSDAQ ใช       ณฑ               
      ค  ค  ใ      ถึ        ู ถ      ใ ญ       ษ                               ู ถ            ษ  
                                     ู ถ         ใ ญ         ู ถ            ษ               
        5        ็    ึ    ใ  ถ                           ค  ค            ค      ฎ    
          ใ         ณฑ                     ค  ค                 ใ            ค   
    ษฮ                       ณฑ        ส          ใช ใ         ณ               
      ค  ค        ษ              ใ               ส    ถ     ณ           ษ            
                                               ณฑ    ใช   ู ใ                         
   ษ       ู ใ                      ษ           ใ ญ     ใช       ณฑ                ส          
       50  ึ                                                                        
ค  ค         ใช       ณฑ                     ค  ค          ค       ษฮ          
            ใ    ู                                   ส   ใ        ถึ        30            
 ัญ  ใ                   ษ                        ค   ค         ส                         
  ใ    ใช ส  ธ     ส        ใ        ึ     โ ช       ช                      
 

 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรณีที่
บริษัทเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

การที่บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีได้มีเจตนาเข้ามา
เป็นบริษัทจ้ากัด มหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในการประกอบธุรกิจ ให้
บริษัทมีกิจการที่เจริญรุ่งเรืองหรือขยายธุรกิจในโอกาสที่เหมาะสม หรือ เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
อย่างแท้จริง แต่อาศัยกลโกงต่างๆรวมถึงช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาศัยความน่าเชื่อถือของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขายหุ้นในขณะที่พรรคพวกของตนได้มีการร่วมมือในการ
สร้างราคาเพื่อดึงดูดความน่าสนใจของนักลงทุนอีกทั งยังมีการใช้ประโยชน์จากการระดมทุนจาก
ประชาชนไปในทางที่มิชอบโดยวางแผนน้าเงินที่ได้จากการระดมทุนจากประชาชนไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนผ่านการร่วมมือกับกรรมการผู้มีอ้านาจ ซึ่งทั งนี การพิ จารณา
บทลงโทษของตัวแทนผู้กระท้าการแทนบริษัทก็เป็นประเด็นที่ส้าคัญในการพิจารณาว่าเป็นเหตุให้
ผู้กระท้าความผิดชั่งน ้าหนักอัตราโทษที่จะได้รับกับผลประโยชน์ตอบแทนแล้วมีความคุ้มค่าในการ
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กระท้าความผิด จึงจ้าเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขบทลงโทษและเพิ่มอ้านาจการควบคุมของภาครัฐใน
การตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายเป็นบริษัทเข้ามาฉ้อโกงเพื่อแสวงหาประโยชน์จากนักลงทุน  

 
4.2.1 ปัญหาการใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อหา

ผลประโยชน์ 
การเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท การด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีผลประกอบการที่ดีมีก้าไรอย่าง
ต่อเนื่อง และยังต้องเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดังนั นหากเป็นบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรงก็จะต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆจาก
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนที่จะเข้ามาเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทที่สามารถ
ระดมทุนจากประชาชนในวงกว้างอีกทั งยังเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่ามีความมั่นคงในระดับ
ที่สูง ท้าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจ  

ด้วยเหตุนี จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้เป็นโอกาสในการเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากนัก
ลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นการหลอกให้ซื อหุ้นของบริษัททั งๆที่บริษัทไม่มีผลประกอบการที่ดีถึงแม้
กระทั่งไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงแต่ใช้วิธีการสร้างข่าวเพื่อให้เกิดกระแสการขึ นลงของราคา 
แล้วอาศัยจังหวะที่ราคาดีเทขายท้าก้าไร มีการร่วมมือกันเป็นขบวนการในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือบวกกับความเชื่อมั่นของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ หลอกให้นักลงทุนซื อ
หุ้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นผู้อยู่วงใน รู้ข่าวล่วงหน้าว่าราคาจะต้องเพิ่มขึ นอย่างแน่นอน อีกทั งยังมีการ
เสนอขายหุ้นนอกตลาดในราคาที่ต่้ามากโดยให้ผลตอบแทนค่าหุ้นเป็นอย่างอื่นเพื่อปิดบังราคาซื อขาย
ที่แท้จริงตามที่กฎหมายก้าหนด เช่นอาจจะก้าหนดราคาที่สามารถขายได้ตามกฎหมายไว้เพื่อเป็น
หลักฐานแต่เสนอผลตอบแทนกันในรูปแบบสินทรัพย์อื่นเช่นทองค้า หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ดังนั น
การอาศัยความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไข หรือ
หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ นกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ซึ่งสังคมได้รับผลกระทบและก้าลังตั งค้าถามกับบริษัทที่
เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมว่าเป็นช่องทางในการแสวงหาหาประโยชน์จากนักลงทุน
ในวงกว้างหรือไม ่ 
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วิเคราะห์กรณีที่ เกิดขึ นกับบริษัท   แอสเซท ไบรท์ จ้ากัด (มหาชน) ABC ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
บริษัท  ดิจิตอลเทค แพลนเน็ตจ้ากัด (มหาชน) DIGI47 

ABC ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เดิมคือบริษัท
บางกอกไนล่อน จ้ากัด (มหาชน) หรือ BNC ในเครือสหพัฒน์ก่อนถูก Black Door โดย “ปรเมษฐ์ 
รังรองธานินทร์” ในปี 2556 มีทุนจดทะเบียนจ้านวนทั งสิ น 7,902 ล้านหุ้น ( พาร์ 10 สตางค์ ) คิด
เป็นทนุจดทะเบียน 709.2 ล้านบาทแต่ยอดรายได้ไม่สอดคล้องกับทุน เพราะมีรายได้เพียงปีละ 50 ถึง 
60 ล้านบาทขณะที่ต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายตกปีละ 100 ล้านบาทเศษบริษัทจึงมีผลขาดทุน
ต่อเนื่องมูลค่าหุ้นทางบัญชีลดลงมาตลอดซึ่งหากขาดทุนต่อไปมูลค่าทางบัญชีอาจไม่เหลือ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยมีจ้านวนทั งสิ น 6,951 รายถือหุ้นรวมกันทั งสิ น 37.54% ของทุนจดทะเบียนผู้ถือหุ้นใหญ่ทยอย
ขายหุ้นออกมาเรื่อยโดยสัดส่วนการถือหุ้นลดเหลือประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของทุนจดทะเบียน และ
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั งเป็น บริษัท  ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จ้ากัด (มหาชน) DIG จากกรณีที่
เป็นข่าววันที่ 22 มิถุนายน 2560  ส้านักงาน ก.ล.ต.เตรียมเรียกครูอ้อยตรวจสอบกรณีหลอกขายหุ้น 
ครูอ้อย หรือนางฐิตินาถ ณพัทลุง ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านจิตใต้ส้านึก และเจ้าของงานเขียนขายดี ถูก
คนบางกลุ่มออกมาเปิดโปงว่าสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนบางคนที่ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนด้วยการ
ซื อหุ้น ABC ตามค้าชี ชวนขอครูอ้อย โดยระบุว่าครูอ้อยบอกข้อมูลเชิงลึกถึงเป้าหมายของราคาหุ้นว่า
จะขึ นไปสูงถึง 15 บาทต่อหุ้นและหากขาดทุนจะรับผิดชอบ แต่กลับเกิดผลลัพธ์ตรงกันข้าม ท้าให้
ขาดทุนถึง 13 ล้านบาท จากการตรวจสอบความเกี่ยวพันของหุ้น ABC พบว่านางฐิตินาถ ณพัทลุง ได้
ถือครองหุ้น ABC เป็นอันดับ 3 ตั งแต่ปี 2557 ด้วยจ้านวน 25,163,500 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 1.91%  
ต่อมาในปี 2558 ซื อหุ้นเพิ่มเป็น 57,167,200 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้น 2.17% และต่อมาในปี 2559 
จนถึงปัจจุบันเธอยังถือครองหุ้นเป็นอันดับ 3 ด้วยจ้านวนหุ้น 118,551,100 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 1.5% 

จากกรณีที่เกิดขึ นกับครูอ้อย นางฐิตินาถ ณพัทลุง เป็นการใช้ความน่าเชื่อถือของตัวบุคคล
หลอกให้นักลงทุนหลงเชื่อท้าให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุน48 เป็นเงินหลายสิบล้านบาท รวมทั ง
ธุรกิจของบริษัท ที่ไม่มีความชัดเจน และไม่สามารถท้าก้าไรได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็น ในกรณี
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีการปกติบริษัทต้องมีธุรกิจที่ชัดเจน และมั่นคงมีการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล มี
กรรมการที่มีคุณธรรม และเป็นอิสระมีการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับรองมาตรฐาน ต้องเป็นบริษัทที่ท้า

                                           
47 HoonSmart, เชือดบิ๊ก ‘เอนเนอร์จี้หัวหนิ’ หัวโจกปั่นหุ้น ABC โจ๋งครึ่ม ค้นเมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2561 จาก https://www.hoonsmart.com/archives/9745 
48 ข่าวสดออนไลน์, หนุ่มหอบหลักฐานแฉครอู้อยชวนลงทนุเจ๊ง13ล้าน, ค้นเมื่อวันที่ 20 

2561 จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_407784. 
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ก้าไรได้อย่างต่อเนื่องก่อนการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ดังนั นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมแล้วไม่สามารถบริหารจัดการให้บริษัทเกิดก้าไรได้ อีกทั งยังมีข่าวที่ไม่ดี
เกี่ยวกับการใช้ความน่าเชื่อถือในการชักชวนให้ผู้หลงเช่ือตัดสินใจเข้าซื อหุ้นแล้วราคาหุ้นกลับไม่ได้เป็น
อย่างที่กล่าวอ้างหรือที่ควรจะเป็น ในสภาวะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อาจท้า
ให้ประชาชน และนักลงทุนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมแล้วมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยทั งในเรื่องธุรกิจ และราคาหุ้นที่มีความผันผวน ดังนั นบริษัทที่เข้า
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมจ้าเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีมาตรการควบคุมและสอดส่องเป็นพิเศษ
จากตลาดหลักทรัพย์ฯหรือคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่การด้าเนิน
ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่อาจส่งผลกระทบกับผู้ถือหุ้น 

 

4.2.2 ปัญหาการระดมทุนจากนักลงทุนแต่น าไปใช้เพื่อประโยชน์อันมิชอบ  

 การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม อาจมีการวางแผนน้าเงินที่ได้จากการระดม
ทุนจากนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้องโดยวิธีการ
และรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการน้าเงินไปลงทุนในกิจการที่มีราคาสูงเกินจริง หรือวางแผนซื อ
อสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มผลประโยชน์ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดหลายสิบเท่าแล้วน้าก้าไรจากส่วน
ต่างไปแบ่งกันท้าให้บริษัทได้รับความเสียหายประสบกับสภาวะขาดทุนไม่สามารถฟื้นตัวได้ เนื่องจาก
การกระท้าของผู้บริหารที่ร่วมมือกับนายทุนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์เนื่องจากการเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเปิดช่องให้บริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ดังเช่นกรณีศึกษาต่อไปนี  
 

กรณีที่ 1 บริษทั เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ้ากัด (มหาชน) EARTH49   
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ้ากัด (มหาชน) EARTH เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อปี 

2553 ด้วยวิธีการ Backdoor หุ้น APC บริษัทนี เป็นบริษัท trading ถ่านหิน มูลค่าบริษัท (market 
cap) เคยมากสุดถึง 30,000 ล้านบาท ในปี 2013 ช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่อง market cap ของบริษัทมี
มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท ธุรกิจหลักของบริษัทนี  คือว่าจ้างบริษัทอื่นไปขุดถ่านหินในเหมืองที่
อินโดนีเซีย และส่งออกไปขายให้ ประเทศต่างๆ ประเทศหลักคือจีน ซึ่งก็ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่คล้ายๆ
กับบริษัทถ่านหินอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย แต่เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งหุ้นได้ตกลงมา -30% ภายในวัน

                                           
49 ลงทุนแมน, สรุปมหากาพย์หุ้น EARTH, ค้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 จาก  

http://longtunman.com/1483. 
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เดี ย ว  ห รือ  FLOOR ซึ่ ง เรี ย ก ได้ ว่ าคนที่ ข ายหุ้ น อยากขายทุ ก ราคาเลยที เดี ย ว  วันที่  11 
พฤษภาคม  2560 ราคาหุ้นร่วง FLOOR แรก วันที่12 พฤษภาคม 2560 ราคาหุ้นร่วง FLOOR สอง 
สองวันนั นทุกคนสงสัยว่าหุ้นนี เกิดอะไรขึ น มีข่าวลือว่าผู้บริหารทะเลาะกัน ต่อมาผู้บริหารปฏิเสธว่ายัง
รักกันดี และพื นฐานบริษัทไม่เปลี่ยน ที่ราคาลงเป็นไปตามภาวะตลาดในตอนนั นนี่คือจุดเริ่มต้นของ
มหากาพย์ทั งหมด และความจริงต่อมาไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้บริหารพูด ช่วงนั นทุกคนจะมีค้าถามว่าใคร
เป็นคนทุบหุ้น EARTH กันแน่ สรุปค้าตอบก็คือ เจ้าของหุ้น EARTH เอง เพราะเจ้าของเอาหุ้นตัวเอง
ไปค ้าประกันกับโบรคเกอร์ เพื่อกู้เงินก้อนไปลงทุนในธุรกิจอื่น ต่อมาผู้บริหารยอมรับว่ากู้เงินโบรคโดย
เอาหุ้นค ้า เพราะเอาเงินไปท้าอย่างอื่น วันที่ 7 มิถุนายน 2560 บริษัทประกาศผิดนัดช้าระหนี ตั๋ว B/E 
40 ล้านบาท และบอกว่าน่าจะจ่ายคืนหนี งวดต่อๆไปไม่ได้เช่นกัน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ราคาหุ้น
ร่วง FLOOR ที่สาม ณ สิ นไตรมาส 1 2560 บริษัท EARTH มีหนี รวมกันถึงมากถึง 23,000 ล้านบาท 
โดย EARTH มีทรัพย์สินรายการใหญ่ๆของ EARTH ณ ไตรมาส 1 2560 มีดังนี  EARTH มีเงินสด 
1,238 ล้านบาท มีลูกหนี การค้า 5,734 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 1,978 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่า
สินค้า 8,461 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,821 ล้านบาท สิทธิในเหมืองถ่านหิน 8,207 ล้าน
บาท เงินจองสิทธิในการซื อสินค้า 7,608 ล้านบาท จะเห็นได้ว่านอกจากเงินสดแล้ว EARTH มี
ทรัพย์สินที่จับต้องได้คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แค่ 1,821 ล้านบาทและทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ 
EARTH จะเป็น “สิทธิในเหมือง และการซื อสินค้า” ที่เหลือก็เปน็สินค้าคงเหลือ ซึ่งธุรกิจของบริษัทคือ 
ถ่านหิน ก็คงต้องไปตรวจสอบว่า สิทธิ นี คืออะไร มีอยู่จริงไหม ถ้าสิทธินี ไม่สามารถยึดมาเป็น
หลักประกันได้ ก็น่าเป็นห่วง ดังนั นวันที่ 8 มิถุนายน 60 กลต. จึงได้สั่งให้ EARTH ชี แจงเพิ่มเติมกรณี
การผิดนัดช้าระตั๋ว B/E ว่าจะมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานหรือไม่ ภายใน 7 วัน เช้าวันที่ 15 
มิถุนายน 60 บริษัท EARTH แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้ผิดนัดช้าระหนี กับสถาบันการเงิน และ
หุ้นกู้จะก้าลังถูกเรียกคืนเงินต้น ซึ่งจะกระทบสภาพคล่องของบริษัทอย่างหนัก ก่อนหน้านั น 1 วัน
หลังจากที่หุ้น EARTH ได้ด้าดิ่งไปแล้ว แต่กลับมีคนมาช้อนซื อซึ่งอาจจะคิดไปเองว่าบริษัทคงไม่มี
ปัญหาอะไรหรอก การซื อขายหุ้น EARTH ในวันก่อนหน้านั นก้าลังคึกคักเปรียบเหมือนงานปาร์ตี  แต่ 
หลังจากการแจ้งข่าวของ EARTH ออกไม่นาน ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ขึ น H และ SP ไม่ให้คนซื อขายหุ้น 
EARTH ทันที และหลังจากนั นมา หุ้น EARTH ก็ซื อขายไม่ได้อีกเลย จนถึงวันนี  

เหตุการณ์นี กระทบกับคนจ้านวนมาก ถ้ารวมการซื อขายที่เกิดขึ นทั งหมดเพียง 5 วัน จะมี
มูลค่ามากถึง 9,300 ล้านบาท หรือเกือบ 2 เท่า ของจ้านวนหุ้นทั งหมด เรียกได้ว่าแทบจะเปลี่ยน
เจ้าของบริษัทกันเลยทีเดียว ท้าให้ตอนนี น่าจะมีคนจ้านวนมากติดหุ้น EARTH อยู่ ย้อนกลับไปวันปิด
สมุดบัญชี เดือนมีนาคม มีผู้ถือหุ้น EARTH 7,201 คน แต่จากเหตุการณ์งานปาร์ตี มีคนถือหุ้น EARTH 
มากถึง 18,000 คน 
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วิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ นกับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอริ์ธ จ้ากัด (มหาชน) EARTH 

บริษัท Energy Earth จ้ากัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อมแล้วถูกค้าสั่งห้ามซื อขายเนื่องจากมีปัญหาภายในเป็นไปได้หรือไม่การน้าเงินของบริษัทไปใช้จ่าย
นอกระบบของบริษัทเกิดจากความจงใจหรือร่วมมือกันกับผู้บริหารท้าให้บริษัทเกิดภาระหนี สิน
มากมายโดยอาจมีผู้ได้รับประโยชน์จากการกระท้าที่น้าเงินไปใช้จ่ายนอกระบบของบริษัท ทั งนี ยังไม่
รวมถึงเหตุการณ์ที่มีการสร้างราคาให้เกิดความผันผวนท้าให้ผู้ถือหุ้นจ้านวนมากหลงเชื่อและติดกับดัก
ของราคาที่มีความผันผวนจึงสร้างความเสียหายต่อนักลงทุนในวงกว้าง รวมถึงภาพรวมของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ดังนั นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจมีความจ้าเป็นต้อง
ได้รับการเพ่งเล็งจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อควบคุมการท้าธุรกรรมบางประการที่อาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อนักลงทุนที่รู้ไม่เท่าทันเกมของนายทุนที่วางกับดักและเหยื่อล่อส้าหรับนักลงทุนราย
ย่อยที่มีจ้านวนมากในตลาดทุน 

  กรณีที่ 2  บรษิัท โพลาริส แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) POLAR50 

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) POLAR เป็นบริษัทที่เปลี่ยนชื่อมาแล้ว 4 ครั ง ใน
รอบ 20 ปีและยังมีการเปลี่ยนกิจการหลายกิจการ ซึ่งจากเดิมคือบริษัทนครหลวงเส้นใย จ้ากัด ( 
มหาชน ) ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายเส้นใยสังเคราะห์และเส้นด้ายไนลอน (ใช้ชื่อย่อ HTX ) 
เส้นทางการเข้ามาเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อม โดยมีการประกอบธุรกิจจนประสบปัญหาบริษัทต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ หลังจากออกจากแผน
ฟื้นฟูกิจการมาได้ในปี 2551 ศาลพิพากษายกเลิกการฟื้นฟูกิจการในวันที่ 3 เมษายน 2551 และ
บริษัทได้ยื่นขอพ้นเหตุเพิกถอนและย้ายกลับโหมดปกติเพื่อซื อขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เริ่ม
กลับมาท้าการซื อขายในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา แต่ธุรกิจ
ก็ไปไม่รอดต้องเปิดทางให้กลุ่มใหม่เข้ามา เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท วธน แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน)หรือ 
WATเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มีรูปแบบเป็นบริษัทโฮลดิ งที่ไม่มีกิจการของตนเองชัดเจน 
จากนั นจึงเปลี่ยนเป็นบริษัท โพลาริส   แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) POLAR ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหา
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ
พบว่าปลายเดือนธันวาคม 2559 บริษัทมีแผนที่จะใช้เงิน 308 ล้านบาทซื อกิจการของบริษัท เดย์ โพ
เอทส์  จ้ากัดในราคาหุ้นละ 630 บาทโดยผู้ขายคือ บริษัทไทยฟู้ดโลจิสติกส์ จ้ากัด และ บริษัท ธนวริ
นทร์ จ้ากัด ซึ่งปรากฏว่าบริษัทเหล่านี มีชื่อของนาย สุรพล เตรียมชาญชัย ผู้ถือหุ้นของ POLAR เป็นผู้
ถือหุ้นร่วมด้วย แผนการซื อ บริษัท เดย์ โพเอทส์  เป็นที่สงสัยว่ามีผู้อยู่เบื องหลังและเป็นที่วิจารณ์ว่ามี

                                           
50 ไทยรัฐฉบับพิมพ,์ เปิดพฤติกรรมอ าพราง POLAR, ค้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 จาก 

https://www.thairath.co.th/content/1037225. 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ถือหุ้นท้าให้มีการล้มเลิกแผนการซื อธุรกิจดังกล่าว  แต่ปัญหาของ POLAR 
เกิดขึ นจากตัวเลข งบการเงินสิ นปี 2559 ที่ส่งล่าช้าไปจากก้าหนดถึง 2  เดือน โดยแจ้งว่ามีตัวเลข
ขาดทุนสุทธิ 754.50  ล้านบาทจากรายได้รวม 250.44 ล้านบาท แต่ยังมีส่วนผู้ถือหุ้น  4,580.01 ล้าน
บาทและยอดหนี สินรวมแค่ 464 ล้านบาท หลังจากนั นไม่ยอมส่งงบการเงินไตรมาสแรกของปี  2560  
จนถูกตลาดหลักทรัพย์ออกค้าสั่งห้ามการซื อขายตั งแต่เดือนพฤษภาคม ค้าสั่งพักการซื อขายเกิดขึ น
ไล่เลี่ยกับกรณีที่ผู้บริหารและกรรมการของ POLAR ได้ยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ต่อศาลล้มละลายกลางเนื่องจากมีหนี สินล้นพ้นตัว โดยไม่เปิดเผยข้อมูลใดใดต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯทั งที่เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยทันทีซึ่งการขอฟื้นฟูกิจการ ส่งผล
กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยยะส้าคัญ เป็นเรื่องที่ผิดปกติในการยื่นเรื่องขอฟื้นฟู
กิจการเพราะเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพึ่งมีมติอนุมัติงบการเงินประจ้าปี 
2559 ซึ่งมีส่วนผู้ถือหุ้น 4,580 ล้านบาท และได้เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แต่ต่อมาเพียง 1 วันได้มีการยื่นค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงออกค้าสั่งให้ POLARชี แจงข้อมูลเพิ่มเติมและเผยแพร่ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์ฯในกรณีมีหนี สินล้นพ้นตัวภายในระยะเวลาอันสั นซึ่งมีข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องกันและไม่
สอดคล้องกับที่เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อมา ก.ล.ต.ก็เร่งให้ POLAR เร่งน้าส่งรายงาน Special 
audit  ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  แต่ก็ไม่ได้รับการชี แจงและการส่งรายงานใดๆจาก POLAR 
หลังจากนั น POLAR  แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ว่าศาลล้มละลายฯได้สั่ง
ให้ถอนค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการไม่วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติให้บริษัทถอนค้าร้องขอฟื้นฟูกิจการ 

 

วิเคราะห์กรณีที่เกิดขึ นกับบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) POLAR 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ นกลับบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) POLAR เป็นการแจ้ง
งบการเงินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการน้าเงินของบริษัทไปใช้ในกิจการของผู้ที่
ได้รับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริหารที่สามารถน้าเงินออกจากบริษัทโดยวิธีต่างๆโดยอาศัยการ
ระดมทุนจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยสังเกตได้จากดิวการซื อหุ้น บริษัท เดย์ โพเอทส์ ที่
ล้มเลิกไปมีชื่อของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื อขาย จากการวิเคราะห์ดูเหมือนว่า
เป็นการโยกย้ายให้เงินออกจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านการซื อขายกิจการที่อาจเป็น
ราคาที่สูงกว่าราคาเป็นจริงในราคาตลาดซึ่งท้าให้เกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และในกรณี
ที่ไม่สามารถชี แจงงบการเงินที่หายออกจากระบบบัญชีได้ก็อาจเกิดจากสาเหตุการโยกย้ายเงินออกไป
จากบริษัทในวิธีการหรือรูปแบบต่างๆอาทิเช่นอ้างว่าน้าเงินไปซื อที่ดินเพื่อน้ามาจัดสรรหรือหา
ผลประโยชน์แต่มีการฮั วราคาท้าให้ราคาที่ดินที่บริษัทซื อได้สูงกว่าราคาที่เป็นจริงหรือในรูปแบบต่างๆ
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ซึ่งหากท้าส้าเร็จผู้ที่รับเคราะห์กรรมก็คือประชาชนนักลงทุนที่เชื่อมั่นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ว่าเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการบริหารงานที่ผ่านการตรวจสอบและควบคุมโดยกลไกของ
ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่การที่บริษัทเข้ามาเป็น
บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค้างการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม อาจไม่ได้
ผ่านการตรวจสอบที่เพียงพอควรมีมาตรการควบคุมที่เพิ่มเติมส้าหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมเพราะรูปแบบการประกอบธุรกิจอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยที่อาจมีมาตรฐานที่ ไม่
เพียงพอที่จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
โดยหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินและการบริหารจัดการ 

 
 
 

4.2.3 การสร้างราคาหุ้นเพื่อท าก าไร 

บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างราคา
เพื่อหาก้าไรจากผู้ที่หลงเชื่อ ซึ่งมีรูปแบบในการหลอกให้นักลงทุนเข้ามาซื อหุ้นที่ถูกปั่นราคา ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างข่าวอันเป็นเท็จเพื่อให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ น หรือท้าการซื อขายกันเองไปมาเพื่อให้ราคาหุ้นมี
ความเคลื่อนไหว เป็นเหตุให้นักลงทุนหลงเชื่อแล้วติดกับดักไม่สามารถขายหุ้นออกได้ทัน การกระท้า
ดังกล่าวเป็นการกระท้าที่ผิดกฎหมายมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แต่ทั งนี อัตราโทษและค่าปรับทางแพ่งเพียงพอหรือไม่ต่อการท้าให้ผู้ที่คิดจะกระท้าความผิดเกรงกลัว
ต่อบทลงโทษอีกทั งบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจจะต้องมีการควบคุมการซื อ
ขายหรือการสร้างข่าวที่อยู่ในขอบเขตการควบคุมของ ก.ล.ต.มากกว่าบริษัทที่เขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยตรง  
กรณีศึกษาการสร้างราคาหุ้นของบริษัท แอสเซท ไบรท์ จา้กัด (มหาชน) ABC51   

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้
มาตรการลงโทษทางแพ่งบุคคลผู้อยู่เบื องหลังการปั่นหุ้น ABC ซึ่งแต่เดิมหุ้นตัวนี มีชื่อว่า บางกอก
ไนลอน ( BNC ) ผู้ผลิตถุงเท้าไนลอนกลอนประสบปัญหาการผลิตและฐานะทางการเงินและถูกเทคโอ
เวอร์โดยกลุ่มของนายสาธิตและให้นายปรเมศ รังรองธานินทร์ เป็นตัวแทนออกหน้าบริหารและเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่หลังจากนั นหุ้น BNC ก็ถูก เปลี่ยนชื่อไม่เป็น ABC ที่ราคา 10 บาท ก่อนจะมีการแตกพาร์
และเล่นลากขึ นลงไม่น้อยกว่า 3 ถึง 4 รอบจนราคาหุ้นปรับขึ นหลายเท่าตัวหลังแตกพาร์ไม่เพียงนัก

                                           
51 Manager Online, จับแก๊งปั่นหุ้นครูอ้อย,  ค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 จาก 

https://today.line.me/th/pc/article-kaka8L. 
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ลงทุนรายย่อย ที่หลงเข้าไปเป็นเหยื่อของหุ้น ABC เท่านั นยังมีการใช้ความน่าเช่ือถือของบริษัทที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์หลอกขายหุ้นให้กับหมอนักลงทุนรายใหญ่มีการชักชวนไม่มีการซื อขายทั งในตลาด
และนอกตลาดรวมถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการซื อขายหุ้น ABC แล้ว
สุดท้ายเจ้ามือก็ปล่อยให้เป็นหุ้นตายซากเช่นเดียวกับหุ้นปั่นอื่นๆ ถึงแม้หุ้น ABC ไม่สามารถลอด
สายตาตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ไปได้ โดย ก.ล.ต.ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท้า
ผิดจ้านวน 7 รายกรณีสร้างราคาหุ้น ABC โดยมีความผิดตามมาตรา 240 4/3 และมีบทก้าหนดโทษ
ตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2559 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วย (1) 
นายสาธิต รุ่งวัฒนภักดิ์ (2) นายชวิน รุ่งวัฒนภักดิ์ (3) นายปารเมษฐ์ รังรองธานินทร์ (4) นางสาวธัญ
ภา เศวตศิลป (5) นางสาวโสรจ จันทราทิพย์ (6) นางสาวอัยย์ริณ ตั งพูลเจริญ (7) นางสาลิกา ตั งพูล
เจริญ โดย ก.ล.ต.ให้ทั ง 7 คนช้าระค่าปรับทางแพ่งรวมกว่า 120 ล้านบาทและสั่งห้ามเป็นกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ส่วนกระบวนการปั่นหุ้นนั น ก.ล.ต.
ตรวจสอบพบว่า นายสาธิต มีบทบาทเป็นแหล่งเงินโดยจ่ายเงินผ่าน นางสาวธัญภา ก่อนจะส่งไปให้ 
นายปรเมศ ชื่อซื อหุ้น ABC และถือครองไว้แทน นายสาธิต ต่อมามีการใช้บัญชีซื อขายหลักทรัพย์ของ 
นางสาวโสรส เคาะซื อผลักดันราคาหุ้น ABC ให้สูงขึ นและในระหว่างนั นเอง นายปรเมษฐ์ ได้ขายหุ้น 
ABC แบบ Big lot ให้กับ นายสาธิต นายชวิน นางสาวไอริณ และนางสาลิกา เป็นจ้านวนมากเพื่อให้ผู้
ลงทุนทั่วไปเข้าใจว่าพูด ABC มีการซื อขายกันมากและเมื่อมีผู้ลงทุนหลงผิดเข้าซื อหุ้น ABC กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวได้ขายหุ้นและท้าก้าไรจากส่วนต่างของราคาที่ปรับสูงขึ นท้าให้มีผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย
เป็นจ้านวนมาก “เมื่อวันที 22 พ. ค. 2557- 30 มิ.ย. 2557 หุ้น ABC มีการซื อขายผิดไปจากสภาพ
ปกติของตลาดโดยราคาปิดเพิ่มสูงขึ นจากหุ้นละ 2.38 บาทเป็นราคา 7.80 บาทตลอดจนมีปริมาณ
การซื อขายเพิ่มขึ นมากประมาณสามหมื่นหุ้นต่อวันในช่วงต้นปี 2557 เป็นประมาณหกแสนกว่าหุ้นต่อ
วันในช่วงเวลาดังกล่าว”ถึงแม้ว่าว่าผู้กระท้าความผิดจะถูกลงโทษทางแพ่งเป็นจ้านวนเงินมากกว่า 
120 ล้านบาทแต่ความเสียหายที่เกิดขึ นกับนักลงทุนและภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทยได้รับความ
เสียหายเป็นจ้านวนมากกว่าหลายเท่า ดังนั นมาตรการลงโทษรวมถึงบทลงโทษเพียงพอหรือไม่ที่จะท้า
ให้ผู้กระท้าความผิดเกิดความยับยั งชั่งใจก่อนที่จะคิดวางแผนกระท้าการ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี 
โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษ อาจเป็นการท้าให้ผู้ที่คิดจะวางแผนกระท้าความผิดเห็นว่าหาก
กระท้าการไปแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการกระท้าความผิด  
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 ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรณี
บทลงโทษผู้กระท าความผิด 

 การก้าหนดบทลงโทษผู้กระท้าความผิดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อส้านึกของผู้ที่คิดจะลงมือ
กระท้าความผิด บทลงโทษที่ไม่รุนแรงพอที่จะท้าให้ผู้กระท้าความผิดเกิดส้านึกยับยั งช่ังใจก่อนที่จะลง
มือกระท้าการใดๆอันเป็นความผิด การก้าหนดมาตรการต่างๆในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการ
กระท้าความผิดอันน้ามาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนจ้านวนมากก็ไม่มีความหมาย เพราะถึงแม้จะมีการ
ก้าหนดมาตรการควบคุมอย่างไร ผู้กระท้าความผิดก็พร้อมที่จะเสี่ยง หากผลประโยชน์ที่ได้รับมีความ
คุณค่ากว่าโทษที่ผู้กระท้าผิดจะต้องชดใช้หลังจากที่กระท้าความผิด  
 

4.3.1 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

การที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลมีส่วนท้าให้
ผู้กระท้าความผิดได้รับประโยชน์จากการกระท้าในฐานะตัวแทนนิติบุคคลซึ่งแต่เดิมถูกสันนิษฐานว่ามี
ความผิดและมีภาระการพิสูจน์ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดจึงจะหลุดพ้นจากการ
สันนิษฐานว่ามีความผิดในการกระท้าของนิติบุคคลนั น ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาของ
ผู้แทนนิติบุคคลได้ก้าหนดว่าในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคลถ้าการกระท้าความผิดของนิติ
บุคคลนั นเกิดจากการสั่งการหรือกระท้าการของกรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั น หรือ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ หรือ กระท้าการ
และละเว้นไม่สั่งการ หรือ ไม่กระท้าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั นกระท้าความผิด ผู้นั นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั นๆด้วย ดังนั นเฉพาะกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลที่กระท้าการ
ดังกล่าวเท่านั นจึงจะเป็นผู้ต้องรับผิดไม่ใช่กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลทุกคนจะถูกฟ้องเป็นจ้าเลยใน
คดีที่นิติบุคคลกระท้าความผิด และ หากมีการฟ้องร้องกรรมการให้รับผิดทางอาญา โจทก์จะมีหน้าที่
ต้องน้าสืบไม่ใช่ให้กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลต้องมารับภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนว่าไม่ได้
มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้ประกาศใช้
ไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นกฎหมายที่ดีกับกรรมการเพราะเป็นการจ้ากัดความรับผิดของ
ผู้แทนนิติบุคคลไม่ให้ต้องรับผิดร่วมกับนิติบุคคลทุกกรณีซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในความรับผิดทาง
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อาญาได้ดีกว่า ฎ        52    ็              คค  ู                     ใ    ษ              ใ 
    หลักทรัพย์อาจใช้ประโยชน์จากพระราชบัญญัติดังกล่าวในการหาทางหลบเลี่ยงความรับผิดใน
การกระท้ากฎหมายของบริษัทตนเองอันน้ามาซึ่งผลประโยชน์ของพวกพ้องของตนได้ จึงมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดบทลงโทษเพิ่มเติมในกรณีการกระท้าของผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ตลาดทุนและนักลงทุนในวงกว้าง 

 
4.3.2 พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก (ฉบบัที ่5) พ. ศ. 2559 

 มีการเพิ่มอ้านาจให้คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบผู้กระท้า
ความผิดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2559 ได้ก้าหนดโทษ
ทั งทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระท้าความผิดส้าหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระท้าความผิดทั ง
บุคคลภายนอก และ ผู้ที่มีอ้านาจในการบริหารจัดการรวมทั งผู้ที่มีหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท้าความผิด แต่บทลงโทษที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายส้าหรับผู้ที่มีอ้านาจหน้าที่และรู้เห็นในการ
กระท้าความผิดให้มีโทษทางอาญาจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี และ มาตรการลงโทษทางแพ่งซึ่งได้แก่ (1) 
ค่าปรับทางแพ่ง (2) การชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับไปจากการกระท้าความผิด (3) การห้าม
เข้าซื อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดสูงสุดไม่เกิน 5 ปี (4) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดสูงสุดไม่เกิน 10 ปีและ (5) 
การชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืนให้กับ ก.ล.ต. อาจไม่เพียงพอที่จะท้าให้ผู้ที่กระท้าความผิดเกิด
ความเกรงกลัวเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์อันมหาศาลที่จะได้รับจากการสร้างราคาหรือท้าก้าไร
จากการรู้เห็นข้อมูลภายในรวมทั งการวางแผนสร้างราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หลายร้อยล้านบาท
หรืออาจจะเป็นพันล้านบาท  
 จากกรณีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ใชม้าตรการลงโทษทางแพ่งกับบริษัทดังต่อไปนี 53 

                                           
52 ความรับผิดทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิติบุคคล, Set 

https://www.set.or.th>downlond>files  
53 ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย,์ ก.ล.ต. ขอให้พนักงาน

อัยการฟ้องผู้กระท าผิด 25 ราย ฐานร่วมกนัสรา้งราคาหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ พร้อมส่งเรื่องต่อ 
ปปง, ค้นเมื่อวันที ่26 มีนาคม 2561 จาก
https://www.sec.or.th/th/Pages/News/Detail_News.aspx?tg=NEWS&lg=th&news_no=26
&news_yy=2561. 
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  1. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ คคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) (NEWS) ขณะเกิด
เหตุช่ือบริษัท โซลูชั่นคอนเนอร์ (1998) จ้ากัด (มหาชน) หรือ (SLC) 
  2. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตลี จ้ากัด (มหาชน) (MILL) 
  3. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทโพลาริส แคปปิตัล จ้ากัด (มหาชน) (POLAR) 
  4. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเนช่ัน บรอดแคสติ ง คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) (NBC) 
  5. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเนช่ันอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ้ากัด (มหาชน) (NINE) 

6. กรณสีร้างราคาใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสามัญของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล    
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ้ากัด (มหาชน) (NINE-W1) 

จะเห็นว่าบริษัทที่ถูกลงโทษจากกลตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 มีรายชื่อของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเข้ามา
เกี่ยวข้อง การกระท้าดังกล่าวของทั ง 6 บริษัทที่ ก.ล.ต.มีค้าสั่งปรับเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท เป็น
การด้าเนินการอย่างเป็นกระบวนการโดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการเงินและความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลรวมทั งวิธีส่งค้าสั่งซื อขายในลักษณะที่เป็นการผลักดันราคา อย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลา
ต่างกันตลอดจนเป็นการกระท้าโดยมีการปิดบังปิดบังความสัมพันธ์และการส่งค้าสั่งซื อดังกล่าว จึง
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบมาตรา 244 และมาตรา 243(2) และมีระวางโทษตามมาตรา 
296 มาตรา 296/1 มาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2559 ซึ่งจะเห็นว่าแม้
จะมีบทกฎหมายที่ลงโทษทั งทางอาญาและทางแพ่ง แต่ก็เทียบไม่ได้กับความเสียหายต่อตลาดทุน และ
ผลประโยชน์ที่บริษัทที่กระท้าผิดได้รับ และอาจจะเป็นเหตุให้การกระท้าความผิดดังกล่าวเกิดขึ นได้อีก
ในอนาคต จึงควรมีการก้าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระท้า
ความผิดไม่กล้ากระท้าการตามที่ได้วางแผนไว้ เพราะหากได้กระท้าไปแล้วถูกตรวจจับได้จะต้องได้รับ
โทษอย่างร้ายแรงไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับนั น 
 

 การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรณีบริษัทท่ีเช้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

กรณีข่าวเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2560 ก.ล.ต.เล็งสอบครูอ้อยพัวพันหลอกซื อหุ้น จาก
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าวคงยังสรุปไม่ได้ว่ามีการกระท้าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่โดย 
ก.ล.ต.จะพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงหากอยู่ในสวนที่ ก.ล.ต.ดูแลก็จะด้าเนินการตาม
ขั นตอนซึ่งผู้ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งมาที่ ก.ล.ต.ได้ จนมาถึงข่าวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
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2561 “ก.ล.ต.เชือด สาธิตเจ้าของเอนเนอจี หัวหินน้าขบวนปั่นหุ้น ABC ปรับ 120 ล้านบาท” ถึงแม้ 
ก.ล.ต.มีค้าสั่งให้รับผิดทางแพ่งแต่ค่าปรับดังกล่าวก็ไม่สามารถเทียบได้กับความเสียหายที่เกิดขึ นกับนัก
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และไม่เพียงพอที่จะท้าให้ผู้กระท้าความผิดเกรงกลัว อีกทั งการหลอกให้ซื อ
หุ้น ก.ล.ต.ก็ยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นความผิดหรือไม่ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษ
ผู้กระท้าความผิดและให้อ้านาจจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นกรณีพิเศษในการควบคุมดูแลหุ้นที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเพื่อไม่ให้เป็นการ
ใช้ช่องทางการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
สร้างความเสียหายให้กับตลาดหลักทรัพย์ได้อีกต่อไป 

จากแนวคิดในการก้ากับดูแลตลาดทุนของส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ากฎหมายให้อ้านาจ ก.ล.ต.ในการออกกฎเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายให้นัก
ลงทุนได้รับความคุ้มครองจากการลงทุนในตลาดทุน ดังนั นการใช้อ้านาจของ ก.ล.ต. ในการก้ากับดูแล
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมจึงควรถูกก้าหนดกฎเกณฑ์การควบคุมไว้ให้ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ที่คิดจะท้าการอันมิชอบ เกรงกลัวในอ้านาจการควบคุมของ ก.ล.ต. โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ทั งหลักเกณฑ์การตรวจสอบบริษัท
ก่อนเข้าท้าการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมและหลักเกณฑ์การควบคุมก้ากับดูแลหลังจาก
ที่บริษัทนั นได้เข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมแล้ว  

ซึ่งจากการศึกษากฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
พบว่ากฎหมายให้อ้านาจคณะกรรมการหลักทรัพย์ในการควบคุมการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงให้อ้านาจ
คณะกรรมการหลักทรัพย์ในการใช้ดุลพินิจว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่างมี
นัยส้าคัญมากโดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียนก็ถือเป็นการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม แม้ว่าไม่มีกฎหมายก้าหนดไว้ ซึ่งเห็นได้จากค้าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ HKEx-LD75-1(ตุลาคม ค.ศ.2009) และการจ้ากัดไม่ให้ผู้ถือหุ้นราย
ใหม่ในบริษัทจดทะเบียนได้มีโอกาสโอนหุ้นเลยในช่วงแรกที่ท้ารายการเสร็จระยะเวลา 1 ปีของ
กฎหมายหลักทรัพย์ประเทศเกาหลีใต้ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่
ต้องการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจมีแรงจูงใจในการท้าก้าไรจากการสร้างราคา
หุ้นแล้วขายออกไปในระยะสั น จากแนวคิดการก้ากับดูแลตลาดทุนของ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองนักลงทุนเพื่อประโยชน์ในวงกว้างต่อตลาดทุนการน้าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการก้ากับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆที่ใช้ได้ผล ประเทศไทยควรน้าหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์จาก
ต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการคุ้มครองนักลงทุนในตลาดทุนประเทศไทย 



บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาก่อนท่ีจะน าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ 

5.1.1 การตรวจสอบกิจการของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดย

มีข้อก้าหนดให้บริษัทที่เข้าเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมจะต้องเตรียมการให้
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ รวมถึงตอบข้อซักถามซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ เดียวกันกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง เพื่อให้คณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบการด้าเนินงานในกิจการที่ประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจที่
สามารถประกอบกิจการได้จริงและมีผลประกอบการตามที่ได้ยื่นเสนอให้รับหลักทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการเสนอแก้ไขข้อ 23 (2) ของประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ. ศ. 2547 โดยเพิ่มข้อความดังนี  (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 

 
“ข้อ 23 ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณารับท าขออนุมัติการเข้าท ารายการเสมือนหนึ่งการ

พิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
(1) บริษัทจดทะเบียนหลังจากที่มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 20 แล้วต้องมีคุณสมบัติ

ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นคุณสมบัติใน
เรื่องการกระจายการถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

   
(2) สินทรัพย์ของบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนต้องมีการจัดให้ ก.ล.ต. เข้าเยี่ยมชมกิจการ 

และ ต้องมีการด าเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมา
อย่างต่อเนื่องและมีระยะเวลาการด าเนินงานต่อเนื่องก่อนยื่นค าขอตามข้อบังคับว่าด้วยการรับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือข้อบังคับว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามแต่กรณี  
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ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมและลงนามในข้อตกลงการเข้า
จดทะเบียนใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

 
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียนแล้ว” 
 

5.1.2 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
  การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมถึงแม้ว่ามีก้าหนดให้ขออนุมัติการเข้าท้า

รายการต่อตลาดหลักทรัพย์โดยยื่นค้าขอให้พิจารณาหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแต่
ไม่ได้มีข้อก้าหนดให้มีการเยี่ยมชมกิจการก่อนที่จะขออนุมัติการเข้าท้ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ท้า
ให้อาจมีการซื อขายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ได้มีกิจการที่สามารถประกอบการให้
เกิดผลก้าไรได้จริงตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง 54 ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส้าคัญในการเข้ามาหาประโยชน์อันมิชอบจากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
หากต้องการให้มีการเข้ามาเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบบริษัทที่มีเพียง
เปลือก (Litted shell) ควรจะมีการออกกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ โดยให้มีบริษัทที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทที่ต้องการเข้ามา
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควบรวมกิจการกับบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
เพื่อควบรวมกิจการโดยเฉพาะ  

ทั งนี ต้องมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการควบรวมกิจการประเภทนี โดยเฉพาะด้วย ยกตัวอย่าง
เช่นบริษัทที่ต้องการควบรวมกิจการกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อควบรวมกิจการ
โดยเฉพาะจะต้องมีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 80% ของจ้านวนเงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนเพื่อควบรวม
กิจการโดยเฉพาะ ระดมทุนจากประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันให้กับนักลงทุนว่าบริษัทที่ต้องการเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีนี มีการด้าเนินงานที่แท้จริงและมีวัตถุประสงค์ในการด้าเนิน
ธุรกิจ มิใช่เข้ามาเพื่อหวังประโยชน์จากการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือกอบโกยหา
ประโยชน์อันมิชอบจากนักลงทุนแล้วปล่อยให้บริษัทกลายเป็นหุ้นที่ตายซากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

 
 

                                           
54 ดูข้อที่ 3.1.2.2 ของบทที่ 3 
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5.1.3 การแสดงเจตนาเพื่ออนุมัติการท ารายการ 
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมใน

การแสดงเจตนาเพื่อขออนุมัติการท้ารายการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยการเสนอแก้ไขข้อ 34 ของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียน
มีการตกลงเข้าท้ารายการที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนด้าเนินการจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท้ารายการโดยไม่ชักช้าและต้องให้มีคะแนนเสียงไม่ ต่้า
กว่า 3 ใน 4 ของจ้านวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่
สามารถใช้หนังสือแสดงเจตนาในการให้ความเห็นชอบแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง โดยไม่นับส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั งนี ให้ระบุชื่อและจ้านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไว้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยโดยเพิ่มข้อความดังนี  (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 
 

“ข้อ 34 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการตกลงเข้าท ารายการที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท า
รายการโดยไม่ชักช้าและต้องให้มีคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถใช้หนังสือแสดงเจตนาในการให้ความ
เห็นชอบแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียทั้งนี้ให้ระบุชื่อ
และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย” 
 

5.1.4 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
การก้าหนดให้การแสดงเจตนาไม่สามารถแสดงเจตนาโดยหนังสือแสดงเจตนาของผู้ถือหุ้น

เช่นเดียวกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง55 เป็นการท้าให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในธุรกิจและ
ได้รู้ถึงทิศทางของธุรกิจที่ตนเองถือหุ้นอยู่และสามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการท้าธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ดังนั นก่อนการท้า
รายการของบริษัทที่ถือว่าเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม จึงควรมีการก้าหนดให้
ผู้ที่ต้องการแสดงเจตนาในการเข้าท้ารายการไม่สามารถใช้หนังสือแสดงเจตนาในการให้ความเห็นชอบ
แทนการเข้าประชุมด้วยตนเองได้ การก้าหนดให้การแสดงเจตนาไม่สามารถแสดงเจตนาโดยหนังสือ
แสดงเจตนาของผู้ถือหุ้นยังเป็นการป้องกัน การรวบรวมคะแนนออกเสียงในการตัดสินใจจากกลุ่มที่

                                           
55ดูข้อที่ 3.2.1.2 ของบทที่ 3  
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เป็นนอมินีให้กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องการเข้าท้ารายการอันอาจเกิดผลกระทบกับบริษัทไป
ในทางที่หาประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนได ้
 

5.1.5 ระยะเวลาในการนับรวมรายการที่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อม…………………………………………. 

ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม
ในเรื่องระยะเวลาในการนับรวมรายการที่ถือเป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมโดย
การเสนอแก้ไขข้อ 21 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ. ศ. 2547 
โดยเพิ่มข้อความดังนี  ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับรวมรายการต่างๆที่เกิดขึ นในระหว่าง 24 
เดือน ก่อนวันที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการเดียวกันเพื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าของรายการได้ (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 

 
“ข้อ 21 ตลาดพิจารณารวมรายการต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง 24 เดือนก่อนวันที่บริษัท

จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นรายการเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าของ
รายการได้” 
 

5.1.6 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
การเพิ่มระยะเวลาจาก 12 เดือนเป็น 24 เดือน เป็นการป้องกันการหลีกเลี่ยงการเข้าท้า

รายการที่ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์หากมีการแก้ไขให้สามารถนับรวมรายการในระยะเวลาที่ยาวขึ น
เป็น 24 เดือนสามารถตรวจตอบการท้ารายการของบริษัทที่ต้องการเรื่องหลักเกณฑ์การเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมโดยใช้ระยะเวลาไม่ให้อยู่ภายใน 12 เดือนในการหลบหลีกเกณฑ์
การตรวจจับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เช่นเดียวกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกง56

และยังเป็นการท้าให้รายการที่ ได้รับสินทรัพย์เป็นรายการที่ต้องตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ การนับรวมรายการโดยการขยายระยะเวลาให้เพิ่ม
มากขึ นเป็นการตรวจจับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เพื่อให้หลักทรัพย์เหล่านั น
เข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์ที่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทั งยังเป็นการกลั่นกรอง
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

                                           
56 ดูข้อที่ 3.2.1.2 ของบทที่ 3 
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5.1.7 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม 
ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม

ในเรื่องการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมโดยเสนอให้มีการแก้ไข มาตรา 89/1
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเพิ่ม (4) ในเรื่องของอ้านาจควบคุม
กิจการดังนี  (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 
 

“อ านาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า 
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 

(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
 

(3)การมีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
 

(4) ในกรณีที่เป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมการมีอ านาจควบคุม
หมายถึงการมีสิทธิ์ออกเสียงในหุ้นมากกว่า 30% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียนถือว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงอ านาจควบคุม 
 

5.1.8 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ  
อ้านาจควบคุมกิจการมีความส้าคัญต่อทิศทางการบริหารของธุรกิจเป็นอย่างมากการก้าหนด

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมกรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมจึงมี
ความจ้าเป็นจะต้องใช้หลักเกณฑ์พิเศษที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์อ้านาจควบคุมธุรกิจโดยทั่วไปซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น แต่กรณีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม เป็นเพียง
การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมกิจการที่จ้าเป็นจะต้องเข้าหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเนื่องจากมีการรับหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนดังนั นจึงควรใช้หลักเกณฑ์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและประเทศเกาหลีใต้ 57 จึงจะ

                                           
57ดูข้อที่ 3.2.2.2 ของบทที่ 3  
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สามารถตรวจจับหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
การใช้เกณฑ์อ้านาจควบคุมกิจการที่ใช้อยู่ในประเทศไทย 

ซึ่งการเพิ่มข้อความดังกล่าวสามารถช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอ้านาจควบคุมขอ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการรับหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมได้และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าควบคุมกิจการเพื่อใช้ประโยชน์ในทางมิ
ชอบอาจเพิ่มความเสี่ยงเมื่อถือหุ้นในจ้านวนไม่มากพอ เช่นเดียวกับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและ
ประเทศเกาหลีใต้ 
 

 ปัญหาภายหลังที่น าบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

5.2.1 ปัญหาการใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ผู้เขียนขอเสนอให้มีการก้าหนดโทษขั นสูงกับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย

อ้อมที่ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนโดยการสร้างข่าว อันเป็นเท็จเพื่ออาศัย
ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่อให้นักลงทุนติดกับดัก โดยก้าหนดให้การ
กระท้าที่เข้าข่ายใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นความผิดส้าเร็จหาก
บริษัทที่กระท้าผิดดังกล่าวเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม โดยเสนอให้มีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 หมวด 12/1 มาตรการ
ลงโทษทางแพ่งใน มาตรา 317/1 โดยเพิ่ม (5) ดังนี  (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 

 
“มาตรา 317/1 ให้การกระท าความผิดดังต่อไปนี้เป็นการกระท าความผิดที่อาจด าเนิน

มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท าความผิดนั้นได้ 
 
(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 
(2) การมีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด 
 
(3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/7 อันเป็นความผิดตาม

มาตรา 281/2 วรรค1 
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(4) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารที่ใช้ช าระค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น อันเป็นความผิดตาม
มาตรา 297 

 
(5) บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมหลอกใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นให้กับนักลงทุน 
 

การน ามาตรการการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งให้
ค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท า ผลกระทบต่อตลาดทุน พยานหลักฐานที่อาจน ามาใช้พิสูจน์
ความผิดและความคุ้มค่าในการด าเนินมาตรการนั้น” 

 
5.2.2 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 

เพื่อเป็นการควบคุมผู้ที่ใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยอาศัยความเชื่อมั่นของผู้กระท้าความผิดหลอกให้นักลงทุนหลงเชื่อในความเป็นบริษัท
ที่ได้รับความควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ ดังนั นการก้าหนดให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่งกับ
บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นพิเศษ ยังเป็นการช่วยให้ลดช่องทางในการน้า
บริษัทที่ไม่ได้มาตรฐานการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาแสวงหาประโยชน์อันมิ
ชอบกับนักลงทุนได้อีกวิธีหนึง่ 
 

5.2.3 ปัญหาการระดมทุนจากนักลงทุนแต่น าไปใช้เพื่อประโยชน์อันมิชอบ 
ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมที่

ระดมทุนจากนักลงทุนและน้าไปใช้เพื่อประโยชน์อันมิชอบโดยก้าหนดบทลงโทษหนักขึ นส้าหรับ
กรรมการบริษัทที่ระดมทุนจากนักลงทุนไปใช้ในกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
โดยเสนอให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2559 
มาตรา 23 โดยให้มีการสันนิษฐานว่ากรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการบริษัทที่จด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นผู้กระท้าความผิดในกรณีที่ระดมทุนจากประชาชนไปใช้เพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในการระดมทุนจากประชาชน หรือ ก่อความเสียหายให้กับนัก
ลงทุน (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้) 
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มาตรา 23 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 28/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 
 “ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ถ้าการ

กระท าความผิดของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคล
ใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

 
 “ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกระท า

ความผิดตามมาตรานี้ให้ถือว่าคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเป็นผู้สั่งการ
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่ง
ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือ ทั้งจ าทั้งปรับ” 
 

5.2.4 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
การกระท้าความผิดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากผู้มี

อ้านาจในการบริหารกิจการดังนั น การระดมทุนจากนักลงทุนแต่ไปใช้เพื่อประโยชน์อันมิชอบต้องเกิด
จากการวางแผนร่วมกันของผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ้านาจอยู่เบื องหลังแต่ผู้ที่อยู่เบื องหลังการวางแผนเพื่อ
หาประโยชน์อันมิชอบมักจะไม่ปรากฏช่ือให้สามารถน้าตัวมาลงโทษได้ดังนั นผู้ที่มีอ้านาจบริหารจึงควร
ต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้มีความผิดและจะต้องได้รับโทษทั งทางแพ่งและทางอาญาในกรณีที่
ระดมทุนจากประชาชนแต่กลับไปแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือน้าเงินไปใช้ไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนการระดมทุน เพื่อให้ผู้มีอ้านาจในการบริหารเกรงกลัวที่จะกระท้า
ความผิดเพราะถูกสันนิษฐานไว้แล้วว่าเป็นผู้กระท้าความผิด จึงต้องมีหน้าที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่ท้าไปถูกต้อง
ชอบธรรมไม่ใช่ให้ผู้เสียหายต้องหาหลักฐานในการกล่าวโทษว่าได้กระท้าความผิด การแก้ไขวิธีนี อาจ
เป็นการช่วยป้องปรามไม่ให้ผู้มีอ้านาจตัดสินใจร่วมมือกระท้าความผิด 

 
5.2.5 การสร้างราคาหุ้นเพื่อท าก าไร 

ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการสร้างราคาหุ้นเพื่อท้าก้าไรของบริษัทที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมซึ่งแต่เดิมหลักเกณฑ์การยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ของ
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บริษัทจดทะเบียน ก้าหนดห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของตน 55 เปอร์เซ็นต์ของทุนช้าระแล้ว
ภายใน 1 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนแล้วสามารถทยอยขายได้อีก 25% ของหุ้นที่ห้ามขาย โดย
เสนอให้มีการแก้ไขเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริการซึ่งผู้มีอ้านาจควบคุมห้ามขายหุ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่ที่ได้รับการจดทะเบียน58 โดยควรเติมข้อก้าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นเข้าไป
ในตอนท้ายของข้อ 22 (1)  ของประกาศฯการได้มาหรือจ้าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือ
หุ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนใช้การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นเหตุการในการ
สร้างราคาหุ้นแล้วขายหุ้นที่ตนถืออยู่ออกไปเพ่ือท้าก้าไรโดยข้อความที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี  (ดูข้อความที่
ขีดเส้นใต้) 
 

“ข้อ 22 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 20 ให้
บริษัทจดทะเบียนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
 (1) ขออนุมัติการเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นค าขอให้พิจารณารับ

หลักทรัพย์ใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยไม่ชักช้า ภายหลังจากได้รับอนุมัติเข้าท ารายการ
แล้ว ผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนห้ามขายหุ้นที่ถืออยู่ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รับ
จดทะเบียนหรือนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการ
ท ารายการโดยนับจากระยะเวลาที่ถึงภายหลัง 

 
 (2) ด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าท า

รายการตามหลักเกณฑ์ตามหมวด 5 โดยไม่ชักช้า  
 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนจะด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทราบผลการ

พิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนจะต้องระบุในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นโดยชัดแจ้งว่าบริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ให้ส่งหนังสือดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป” 
 

                                           
58 ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ., การได้มาซึ่งสินทรพัย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอนัถือเป็น

การเข้าจด ทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม, (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 159-160 
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5.2.6 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
ปัญหาที่พบมากส้าหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม จะเกิดจากการ

สร้างข่าว และ ท้าก้าไรในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นของการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
ดังนั นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่หวังผลประโยชน์อันมิชอบจากการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดย
อ้อม ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น ท้าก้าไรแล้วปล่อยให้นักลงทุนต้องเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
ที่มิได้มุ่งหวังประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าตามความมุ่งหมายของการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากประชาชนในการน้าบริษัทขยายไปสู่ช่องทางในการประกอบธุรกิจที่
เติบโตขึ น การก้าหนดเป็นกฎหมายโดยผู้มีอ้านาจควบคุมห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั งแต่
ที่ได้รับการจดทะเบียนจะช่วยให้กลุ่มผู้มีหุ้นอยู่จ้านวนมากไม่สามารถสร้างราคา และ ท้าก้าไรได้
ในช่วงที่มีการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ใน1ปีแรก เพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบกิจการ
และผลประกอบการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก่อนท้าการซื อขาย และเป็นการลดโอกาสของผู้ที่
วางแผนท้าก้าไรในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
 

 ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรณี
บทลงโทษผู้กระท าความผิด 

5.3.1 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของนิติบุคคล พ.ศ. 2560 

ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขเกี่ยวบทลงโทษผู้กระท้าความผิด โดยเสนอให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของนิติบุคคล 
พ.ศ. 2560 บัญชีท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ. ศ. 2560 ดังนี  (ดูข้อความที่ขีดเส้นใต้)    

 
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมและมูลนิธิ  พ.ศ. 2499 
 
“มาตรา 25 ในกรณีที่บริษทัจ ากัดใดกระท าความผิดตามมาตรา 7 ถึงมาตรา 24 ถา้การ

กระท าความผิดของบริษัทจ ากัดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนนิงานของบริษทัจ ากัดนั้นหรอืในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมี
หน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตใุห้บริษัทจ ากดั
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นั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมกรรมการหรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องถือว่าเป็นผู้มสี่วน
ในการกระท าความผิดต้องรบัโทษยกเว้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการสั่งการให้กระท า
ความผิด” 
 

5.3.2 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมอาจเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย

ส้าหรับประชาชนในการใช้บริษัทเพื่อหาประโยชน์อันมิชอบ ดังนั นเมื่อบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลกระท้า
ความผิดและไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีกรรมการท่านใดไปสั่งการหรือกระท้าความผิด กฎหมาย
ควรสันนิษฐานให้กรรมการรับผิดร่วมกับนิติบุคคลไปก่อนเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่รู้เห็นหรือยินยอม
ด้วยกับการกระท้าความผิดของนิติบุคคลหรือพิสูจน์ได้ว่าต้นไม่มีส่วนร่วมในการกระท้าผิดของนิติ
บุคคล เพื่อให้กรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ท้าหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังไม่เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์อันมิชอบของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
โดยอ้อมและท้าให้บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมในสายตาของนักลงทุนมีความ
น่าเช่ือถือมากขึ น 
 

5.3.3 พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก (ฉบบัที ่5) พ. ศ. 2559 
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญาในมาตรา 23 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2559 โดยการเพิ่มโทษจ้าคุก
ส้าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระท้าความผิดสร้างความเสียหายต่อบริษัทและผู้ถือห้นโดยเสนอแก้ไข
ดังนี  

 
มาตรา 23 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 281/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ . 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
“ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระท า

ความผิดของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่ง
ต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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5.3.4 เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 

การเพิ่มโทษจ้าคุกจะไม่เกิน 2 ปีเป็นไม่เกิน 10 ปี ส้าหรับการกระท้าความผิดของบริษัท
หลักทรัพย์หรือบริษัทนั นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท้าของบุคคลใดหรือไม่สั่งการหรือไม่กระท้า
การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท้าของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการ
ด้าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั น เป็นการท้าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิด
เกิดความเกรงกลัวมากขึ นส้าหรับบทลงโทษที่รุนแรงสูงสุดถึงขั นจ้าคุก 10 ปี ผู้ที่คิดจะกระท้าความผิด
จ้าเป็นจะต้องชั่งน ้าหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับบทลงโทษที่สูงขึ น ซึ่งบทลงโทษเดิมไม่มี
น ้าหนักเพียงพอที่จะท้าให้ผู้กระท้าความผิดเกิดความยับยั งชั่งใจเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้เพิ่มโทษจ้าคุกส้าหรับการกระท้าความผิดที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจ้านวน
มาก และ เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่คิดจะวางแผนในการใช้บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หา
ประโยชน์อันมิชอบ 
 

 การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรณีบริษัทท่ีเช้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 

การก้ากับดูแลของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นการควบคุม
ตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมควรมีการให้อ้านาจเพิ่มเติมกับ
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการตรวจสอบตั งแต่ก่อนเข้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่นการให้อ้านาจคณะกรรมการหลักทรัพย์ของเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกงในการพิจารณาว่าบริษัทใดเข้าข่ายเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมถึงแม้
จะไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายก้าหนด59 หรือก้าหนดบทลงโทษบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม แต่เข้าข่ายใช้ความน่าเชื่อถือของการเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หาประโยชน์อันมิชอบจากการหลอกขายหุ้นซึ่งกรณีที่เกิดขึ นเป็นข่าวในปัจจุบันการ ใช้อ้านาจของ
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการตรวจสอบการกระท้าความผิดที่เกิดจากบริษัทที่

                                           
59 Jaques, M. S., Recent Developments on Reverse Akeovers and 

Backdoorlisting in Hong Kong, 2010 Retrieved May 5, 2017 from 
http://www.mallesons.com/publications/marketalerts/2010/recentdevelopmentsonre
versetakeoversandbackdoorlistingsinhongkong/Pages/default.aspx. 



 113 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการใช้อ้านาจโดยมีข้อจ้ากัดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ยังไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยตรง และบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม ท้าให้อ้านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบดูแลบริษัทที่อาจเข้ามาเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้มุ่งหวังการประกอบธุรกิจให้เติบโตสร้างความมั่นคงให้กับบริษัท 
แต่เข้ามาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อหวังประโยชน์อย่างอื่นโดยมีการวางแผนตั งแต่เริ่มต้น
เป็นขบวนการ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีอ้านาจพิเศษใดๆในการตรวจสอบ
บริษัทเหล่านี เนื่องจากเมื่อเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทเหล่านี ต้องใช้หลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยตรง 

เหตุผลในการสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
จากกรณีที่เกิดเป็นข่าว ต่างๆเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม สร้าง

ความเสียหายให้กับนักลงทุนเป็นจ้านวนมาก ท้าให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในบริษัทที่เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์กรณีพิเศษ เช่น การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม อาจเกิด
ปัญหาช่องว่างในการใช้กฎหมายเพื่อท้าให้บริษัทเหล่านี เข้ามาหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการระดม
ทุนของประชาชน หรือใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หาผลประโยชน์
ให้กับตัวเอง และ พวกพ้อง ดังนั นการก้าหนดให้คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มี
อ้านาจในการตรวจสอบควบคุมดูแลบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเป็นกรณีพิเศษ 
จึงมีความจ้าเป็นส้าหรับบริบทของสังคมไทย เนื่องจากในแง่ของกฎหมายและการหาข้อมูลในการ
ตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อหาประโยชน์อันมิชอบจากการระดมทุนของประชาชน 
สังคมไทยยังคงต้องเรียนรู้อาศัยระยะเวลาและพัฒนาอีกมาก ซึ่งแตกต่างจากบริบทในสังคม
ต่างประเทศที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนมาอย่างยาวนานกว่าประเทศไทย ท้าให้
หน่วยงานของรัฐจึงมีความจ้าเป็นจะต้องเข้ามาช่วยตรวจสอบควบคุมการหาประโยชน์จากตลาดทุน
เพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้เป็นช่องทางในการหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ประชาชนจ้านวนมาก 
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