
ที ่บจ. (ว)       1/2564 

    18 พฤษภาคม 2564 

เรือ่ง การปรบัปรุงหลักเกณฑ์การรบัหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ (SET)                        
ดว้ยมลูคา่หุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)  

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทัจดทะเบยีน และทีป่รกึษาทางการเงนิ ทกุบรษิทั 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุ้นสามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธเิป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2564 

 2. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารเกีย่วกบัการ
เปิดเผยสารสนเทศและการปฎบิตักิารใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีน (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2564 

 3. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง อุตสาหกรรมเป้าหมายหรอื
อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีอ่าจยืน่ค าขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัย์                
จดทะเบยีนโดยอาศยัผลการด าเนินงานตามเกณฑม์ลูคา่หุน้สามญัตามราคาตลาด พ.ศ. 2564 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญั
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด 
(Market Capitalization Test) เพือ่สนบัสนุนการเขา้ถงึแหล่งระดมทนุในตลาดทนุของบรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิ
ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของรฐัตามแผนยุทธศาสตรข์องประเทศโดยอยูใ่นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรอือุตสาหกรรม
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่19 พฤษภาคม 2564  สรปุไดต้ามตารางแนบ 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
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หลกัเกณฑก์ารรบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
ด้วยมลูค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)  

คณุสมบติั กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

ประเภทอตุสาหกรรม 
ทีส่ามารถยืน่ค าขอได ้
(รายละเอยีดตาม                   
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3)  

• อุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI1 ใน
กลุ่มกจิการ A1 หรอื A2 หรอื 

• อตุสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ร ับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI1 แต่ไม่ใช่
กลุ่มกจิการ A1 หรอื A2   

Market Cap.  7,500 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 
(Track Record)   

3 ปี 

ผลการด าเนินงาน  
(ยกเลกิการพจิารณา EBIT 
ปีล่าสดุและงวดสะสม) 

บริษัทผู้ยื่นค าขอและที่ปรึกษาทาง 
การเงนิร่วมกนัแสดงได้ว่า บริษัทมี
รายไดจ้ากการด าเนินงานหรอืสนิทรพัย์
ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรม
ตามทีก่ าหนดในกลุ่ม 1  

บรษิ ัทผู ้ยื่นค าขอและที ่ปรกึษาทาง 
การเงินร่วมกันแสดงได้ว่า บริษัทมี
รายไดจ้ากการด าเนินงานหรอืสนิทรพัย์
ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม
ตามที่ก าหนดในกลุ่ม 2 โดยมีรายได้
จากการด าเนินงานในอุตสาหกรรม
ดงักล่าวในปีล่าสุด > 5,000 ล้านบาท 
และมรีายไดเ้พิม่ขึน้ต่อเนื่องโดย 2 ปีล่าสดุ
เฉลีย่ม ีGrowth Rate > 20%  

Silent Period 3 ปี (เมือ่ครบ 1 ปีแลว้สามารถทยอยขายได ้20% ทกุ 6 เดอืน) 
การเปิดเผยขอ้มลู 
ความเพยีงพอของ 
เงนิทนุหมนุเวยีน 

• เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหลกัทรพัย์ (แบบ Filing) ว่ามี
เงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรบัการด าเนินงานใน 12 เดอืนขา้งหน้านับแต่
วนัทีแ่บบ Filing มผีลบงัคบัใช ้ 

• ภายหลงัเขา้จดทะเบยีน บรษิทัจดทะเบยีนและทีป่รกึษาทางการเงนิทีร่่วมยื่น
ค าขอ เปิดเผยความเพยีงพอของเงนิทนุหมนุเวยีนโดยเปรยีบเทยีบขอ้มลูดงักลา่ว
ต่อเนื่องทกุไตรมาสอกี 4 ไตรมาส ภายในวนัเดยีวกบัวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิ 

 ส าหรบัคณุสมบตัอิืน่ ๆ ของผูย้ ืน่ค าขอ เชน่ ทนุช าระแลว้ ฐานะการเงนิ การกระจายการถอืหุน้รายย่อย 
และการบรหิารงาน เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีใ่ชส้ าหรบัผูย้ ืน่ค าขอทีม่กีารประกอบธุรกจิทัว่ไป 

                                                      
1 ประเภทกจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI  

A1 ฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท า R&D เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยขี ัน้สูงซึ่งมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 
โดยมฐีานการผลติอยู่บา้งเลก็น้อย 

A2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาประเทศ และกจิการทีใ่ช้
เทคโนโลยขี ัน้สูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ แต่มกีารลงทุน
ในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่กีารลงทุน 

A4 
 
B1-B2 

กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสรา้งมลูค่าเพิม่
แก่วตัถุดบิในประเทศ และเสรมิความแขง็แกร่งใหแ้ก่ห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมสนบัสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส าคญัต่อห่วงโซ่มลูค่า 

 



 
 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหเ้พ่ิมบทนิยามต่อไปน้ีในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 

““อุตสาหกรรมท่ีก าหนด” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรม
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย
อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีอาจยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอาศยัผลการด าเนินงานตามเกณฑมู์ลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด 

“กลุ่มกิจการ A1 หรือ A2” หมายความว่า ประเภทกิจการในกลุ่มกิจการ A1 หรือ A2 
ตามประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยส่งเสริมการลงทุน” 

 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความใน (ข) ของขอ้ 4 (4) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ข) เกณฑมู์ลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)  
 (ข.1) มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีก าหนด  

 (ข.2) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีก าหนดตาม (ข.1)   

 (ข.3) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดทั้ งส้ินไม่น้อยกว่า 7,500 ลา้นบาท 
โดยมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาดใหก้ าหนดดงัต่อไปน้ี 

(ข.3.1) ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

ผลบังคับใช้ 
 

นิยาม 
 

ผลการด าเนินงาน 
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                 (ข.3.2) ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใชร้าคาท่ีเป็นธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น
ผูก้  าหนด   

 (ข.4) มีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีการด าเนินงาน
ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อน
ยื่นค าขอ และตอ้งมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน 

 (ข.5) มีรายไดจ้ากการด าเนินงานหรือมีสินทรัพยส่์วนใหญ่อยู่ภายใต้
การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีก าหนดตาม (ข.1)  ก่อนยื่นค าขอ และตอ้งมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี
มีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  ทั้งน้ี กรณีผูย้ื ่นค าขอมีการประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่กลุ่มกิจการ A1 
หรือ A2 ในอุตสาหกรรมท่ีก าหนด ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีรายไดจ้ากการด าเนินงานภายใต้การประกอบธุรกิจ
ดงักล่าวในปีล่าสุดไม่นอ้ยกว่า 5,000 ลา้นบาทและมีรายไดด้งักล่าวเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองส าหรับ 2 ปีล่าสุด
ในอตัราเฉล่ียไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 และตอ้งมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุน้สามญัของผูย้ื ่น
ค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
   (ข.6)  มีการแสดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยื่น
ต่อส านกังานว่ามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินงานใน 12 เดือนขา้งหนา้นบัแต่วนัท่ีแบบ
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 

 
  ขอ้ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 49 ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขออาศยัคุณสมบติัเร่ืองผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามญั
ตามราคาตลาด หรือคุณสมบติัเร่ืองการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการยื่นค าขอให้
รับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบั
แต่วนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นค าขอเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นค าขอท า
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย
ตามขอ้ 48 และขอ้ 50 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายใน
จ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขายดงักล่าว” 

ระยะเวลาการ
ห้ามขายหุ้นหรือ 
หลกัทรัพย์ 
(Silent Period) 



 

 

 3 

ขอ้ 5 ใหค้วามในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 2 การรับหุน้สามญั
หรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
ยงัคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัต่อตลาดหลกัทรัพย์ก่อนวนัท่ีข้อบังคับน้ี
มีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงไดย้ื่นค าขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดอย่างถูกตอ้งครบถว้น พร้อมดว้ย
การรับรองความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจากผูย้ื่นค าขอและท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นค าขอ
เพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาค าขอดงักล่าว 
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(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารรับหุ้นสามญัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของคุณสมบติัเร่ืองผลการด าเนินงานตามเกณฑมู์ลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด เพื่อรองรับผู ้
ยื ่นค าขอที่มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามที่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยส่งเสริมการลงทุน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 



 

 
 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ 
และการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
   
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป   
 
  ขอ้ 2 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 6/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจด
ทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  
  “ขอ้ 6/1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอาศยั
ผลการด า เนินงานตามเกณฑม์ูลค่าหุ ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ให้บริษทัจดทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัดงักล่าว ร่วมกนัเปิดเผย
ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีเคยแสดงไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบ
ก าหนดส่งงบการเงิน เป็นระยะเวลา 4 ไตรมาสติดต่อกนันบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมท าการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย”์ 
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(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของ
คุณสมบติัเร่ืองผลการด าเนินงานตามเกณฑมู์ลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ผลบังคับใช้ 

การเปิดเผย 

เงินทุนหมุนเวียน 
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่อาจย่ืนค าขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
โดยอาศัยผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด พ.ศ. 2564 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 (4) (ข) (ข.1) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนด
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป 
   
  ขอ้ 2 คณะกรรมการก าหนดอุตสาหกรรมท่ีผูย้ื ่นค ำขออำจยื่นค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอำศยัคุณสมบติัเร่ืองผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑม์ูลค่ำหุ้นสำมญัตำมรำคำตลำด 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่  
   (ก) ยำนยนต์สมยัใหม่ 
   (ข) อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ  
   (ค) กำรท่องเท่ียวกลุ่มรำยไดดี้และกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ  
   (ง) กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 
   (จ) กำรแปรรูปอำหำร 
   (ฉ) หุ่นยนต ์
   (ช) กำรบินและโลจิสติกส์ 
   (ซ) เช้ือเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ 
   (ฌ) ดิจิทลั 
   (ญ) กำรแพทยแ์ละสุขภำพครบวงจร 
 

ผลบังคับใช้ 

ประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรม 



 

2 
 

 
  (2) อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ไดแ้ก่  
   (ก) กิจการพฒันา Biotechnology 
   (ข) กิจการพฒันา Nanotechnology 
   (ค) กิจการพฒันา Digital Technology 
   (ง) กิจการพฒันา Advance Material Technology 
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(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ
อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ซ่ึงผูย้ื ่นค าขอที่มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดงักล่าวและไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยส่งเสริมการลงทุน อาจยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอาศยัผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดได ้จึงสมควรออกประกาศ
ฉบบัน้ี 


