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ส่วนที : ทีมา 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) เป็นศูนย์กลางการซือขายหลกัทรัพย์จด

ทะเบยีน อกีทงัยงัเป็นแหล่งระดมทนุเพอืสนับสนุนการเตบิโตของธุรกจิ โดยบรษิทัสามารถเลอืกเขา้จดทะเบยีน

ใน “ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” (SET) ซงึเป็นแหล่งระดมทุนสําหรบับรษิทัไทยและบรษิทัต่างประเทศ

ขนาดใหญ่ หรอื “ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” (mai) ซงึเป็นแหล่งระดมทุนสําหรบับรษิทัไทยขนาดกลางและ

ขนาดย่อมทมีีศกัยภาพในการเติบโตสูง นอกจากนี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อยู่ระหว่างพจิารณาจดัตงัตลาดรอง

สําหรบัธุรกิจ SMEs และ Startups เพอืสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มดงักล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งทุน อนั

สอดคลอ้งกบันโยบายภาครฐัในการส่งเสรมิ SMEs ใหเ้ตบิโตและแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดม้กีารทบทวนและพฒันากฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 

2562 ตามแผนงาน Regulatory Reform เพอืใหก้ฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มคีวามเหมาะสมสอดรบักับ

สถานการณ์ปัจจุบนัและยกระดบัคณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีนใน SET และ mai 

เมอืวนัท ี17 กุมภาพนัธ ์ถงึ 6 มนีาคม 2563 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้ปิดรบัฟังความคดิเหน็เกยีวกบัการ

ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัใน SET และ mai ซงึรวมถงึการเสนอยกเลกิหลกัเกณฑเ์กยีวกบัการเขา้จด

ทะเบียนโดยอาศัยผลการดําเ นินงานตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด ( “ เกณฑ์ Market 

Capitalization”) ทงัใน SET และ mai เพอืให้บริษัททีจะเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai ต้องมีกําไรตาม

หลกัเกณฑท์กีําหนดก่อนการเขา้จดทะเบยีน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดเ้ผยแพร่สรุปผลรบัฟังความคดิเหน็ใน

เรอืงดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ1 อย่างไรกต็าม มผีูแ้สดงความคดิเหน็บางรายเหน็ว่าการ

ยกเลกิเกณฑ ์Market Capitalization อาจเป็นการปิดโอกาสในการระดมทุนของบรษิทัขนาดใหญ่ทมีศีกัยภาพ

ในการเตบิโตและสามารถสรา้งกําไรไดภ้ายหลงัเขา้จดทะเบยีน และเสนอแนะเพมิเตมิว่า ในการพจิารณารบัหุน้

สามญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควรพจิารณาจากตวัเลขทางการเงนิอนื เช่น 

รายได ้หรอื EBITDA ประกอบกบัเกณฑ์ Market Capitalization  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะทไีด้รบัจากการเปิดรบัฟังความคดิเหน็

ข้างต้นแล้วเห็นว่า สําหรบักรณีของบริษทัขนาดกลางและขนาดย่อมนัน บรษิทัควรมีกําไรก่อนการเข้าจด

ทะเบียน ยกเว้นธุรกิจสาธารณูปโภคพนืฐาน (“Infrastructure”) ดงันัน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้ดําเนินการ

ยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization สําหรบัการรบัหุ้นสามญัใน mai และได้กําหนดหลกัเกณฑ์การรบัหุ้น

สามญัสําหรับบริษัททีประกอบธุรกิจ Infrastructure ทีมีขนาดกลางและขนาดย่อมแทน โดยการปรบัปรุง

หลกัเกณฑข์อง mai ดงักลา่วมผีลใชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี17 สงิหาคม 2563  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทขนาดใหญ่ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ศึกษาข้อมูลอนืเพมิเติม เช่น 

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศทมีกีารสนับสนุนธุรกจิพเิศษตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แต่

ละแห่ง ซึงจะได้รบัการผ่อนปรนจากหลกัเกณฑ์ปกติ กล่าวคอื บรษิทัไม่จําเป็นต้องมีกําไรก่อนการเข้าจด

ทะเบยีน แต่อาจมกีารกําหนดคุณสมบตัอินืเพมิเตมิ ดงันนั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์

                                                             
1 เอกสารรบัฟังความคดิเหน็และผลสรุปการรบัฟังความคดิเหน็สามารถดาวน์โหลดได้ท ี

https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html 
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การรบัหุ้นสามญัใน SET โดยกําหนดให้เฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ทีประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมทีอยู่

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรข์องประเทศทสีามารถยนืคาํขอเขา้จดทะเบยีนดว้ยเกณฑ ์Market Capitalization ได ้ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผู้ทเีกียวขอ้ง เพอืใหไ้ดข้อ้มูลซึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพมิเติมต่อ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดต้งัแต่บดันีจนถงึวนัท ี4 มกราคม 2564 ทางลงิค ์https://forms.gle/5BXMx3gUnQkTe7oT9  

หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ทงันี หากมขีอ้สงสยัเพมิเตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ฝ่ีายนโยบายกํากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-

9805, 02-009-9727 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  
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ส่วนที 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เหน็ว่าอุตสาหกรรมและบรกิารทมีกีารใช้เทคโนโลยหีรอืใช้ความรูเ้พอืก่อให้เกดิ

การพฒันาและส่งเสรมินวตักรรม เป็นอุตสาหกรรมและบรกิารทมีคีวามสําคญัต่อการยกระดบัความสามารถใน

การแข่งขนัและศกัยภาพของประเทศ ซงึสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องประเทศและไดร้บัการสนบัสนุนจาก

ภาครฐั  ซงึควรไดร้บัการสนบัสนุนใหส้ามารถเขา้ถงึแหล่งระดมทุน แมอ้าจยงัไม่สามารถทํากําไรได ้จงึเหน็ควร

ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัใน SET โดยกําหนดใหเ้ฉพาะบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมดงักล่าวสามารถ

ยืนคําขอเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market Capitalization ได้ พร้อมทังกําหนดคุณสมบัติด้านผลการ

ดําเนินงาน และเงอืนไขในการเปิดเผยขอ้มลูสําหรบัการเขา้จดทะเบยีน โดยสรปุไดด้งันี 

1. กําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทีสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์ Market 

Capitalization  

เพอืให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ บริษทัทจีะเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์ 

Market Capitalization ต้องมีธุรกิจหลักอยู่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึงได้ร ับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)2 ดงันี 

1.1.  อุตสาหกรรมดงัต่อไปนี3  ซงึไดร้บัการสนับสนุนจาก BOI ในระดบัต่างๆ  

1) ยานยนตส์มยัใหม่ 

2) อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ 

3) การท่องเทยีวกลุม่รายไดด้แีละการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ 

4) การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 

5) การแปรรปูอาหาร 

6) หุ่นยนต ์

7) การบนิและโลจสิตกิส ์

8) เชอืเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

9) ดจิทิลั 

10) การแพทยแ์ละสุขภาพครบวงจร 

                                                             
2 หลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธแิละประโยชน์ของ BOI  

A1 ฐานความรู ้เน้นการออกแบบ ทาํ R&D เพอืเพมิขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

A3 กจิการทใีชเ้ทคโนโลยขีนัสูงซงึมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ 
โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งเลก็น้อย 

A2 โครงสรา้งพนืฐานเพอืพฒันาประเทศ และกจิการทใีช้
เทคโนโลยขีนัสูงเพอืสรา้งมูลค่าเพมิ แต่มกีารลงทนุใน
ประเทศน้อยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ 

A4 กจิการทมีรีะดบัเทคโนโลยไีมเ่ทา่กลุ่ม A1-A3 แตช่ว่ยสรา้ง
มลูค่าเพมิแกว่ตัถุดบิในประเทศ และเสรมิความแขง็แกร่งใหแ้ก่หว่ง
โซ่อุปทาน 

  B1-B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนทใีชเ้ทคโนโลยไีม่สูง แต่ยงัสําคญัต่อห่วงโซ่
มลูค่า    

 

3 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อ้างองิกลุม่อุตสาหกรรมจากพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 แต่ไมไ่ดจํ้ากดัว่าต้องเป็น

อุตสาหกรรมทมีกีารจดัตงัอยู่ในบรเิวณพนืทเีขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) เทา่นนั 
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1.2. อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซงึ BOI ใหส้ทิธปิระโยชน์เป็นการเฉพาะ โดยไดร้บั

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในร ะดับสูง  อัน ได้แก่  Biotechnology, Nanotechnology, Digital 

Technology และ Advanced Material Technology 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SET สําหรบับริษัททีจะเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ 

Market Capitalization 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะกําหนดหลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัระดบัการส่งเสรมิการ

ลงทนุทแีต่ละบรษิทัไดร้บั โดยแบ่งเป็น  กลุม่ ดงันี  

กลุม่ 1  อุตสาหกรรมทีได้รบัการสนับสนุนจาก BOI ในระดบั A1 ถึง A2 หรือ อุตสาหกรรม

พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ซงึถอืเป็นกลุ่มกจิการทไีด้รบัการส่งเสรมิจาก BOI ในระดบัสูง เนืองจาก

พฒันาหรอืใชเ้ทคโนโลยขีนัสงู สรา้งนวตักรรม และพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

กลุม่ 2 10 อตุสาหกรรมทีได้รบัการสนับสนุนจาก BOI ในระดบัตาํกว่า A2 ซงึแมเ้ป็นกลุ่มทไีดร้บั

การส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI น้อยกว่ากลุ่ม 1 แต่ยงัเป็นกิจการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรข์องประเทศ  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เหน็ควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเขา้จดทะเบยีนสําหรบับรษิทัทีจะเขา้จดทะเบียน

ดว้ยเกณฑ ์Market Capitalization สรปุไดด้งันี  

 
ปัจจบุนั ข้อเสนอ เหตผุล 

กลุม่  กลุม่  

ประเภท

อตุสาหกรรมที

สามารถเขา้จด

ทะเบียนด้วย

เกณฑ ์Market 

Capitalization 

ไมก่ําหนด

ประเภท

อุตสาหกรรม 

 10 อุตสาหกรรมตามขอ้ 

1.1 ทไีดร้บัการสนบัสนุน

จาก BOI ในระดบั A1 

ถงึ A  หรอื  

 อุตสาหกรรมพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ตามขอ้ 1.2 

10 อุตสาหกรรมตามขอ้ 1.1 

ทไีด้รบัการสนับสนุนจาก 

BOI ในระดบัตํากว่า A2 

เพอืสนบัสนุนกจิการ

ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรม

ตามแผนยุทธศาสตรข์อง

ประเทศใหส้ามารถ

เขา้ถงึตลาดทุนได ้

Market Cap.  7,500 ลบ. 7,500 ลบ. คงเดมิ โดยยงัคง

สนับสนุนธรุกจิทมีี

ขนาดใหญ่ และม ี

Track Record ยาว 

เพอืใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูล

เพยีงพอในการ

วเิคราะห์แนวโน้มผล

มรีายได้จากการ

ดาํเนินงาน 

3 ปี 3 ปี 
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ปัจจบุนั ข้อเสนอ เหตผุล 

กลุม่  กลุม่  

การดาํเนินงานของ

บรษิทั 

ผลการ

ดาํเนินงาน 

EBIT ปี

ลา่สุดและ

งวดสะสม

ของปีทเีขา้

เป็นบวก 

 ยกเลกิการพจิารณา

ความสามารถในการทํา

กําไร  

 

 

 

 มรีายไดจ้ากการ

ดําเนินงานหรอื

สนิทรพัยส์่วนใหญ่อยู่

ภายใตก้ลุม่

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ยกเลกิการพจิารณา

ความสามารถในการทํา

กําไร 

 

 

 

 มรีายไดจ้ากการ

ดําเนินงานหรอืสนิทรพัย์

ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โดยมรีายไดจ้ากการ

ดําเนินงานใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดงักล่าวในปีล่าสุด > 

5,000 ลบ. และมอีตัรา

การเตบิโตของรายได้

เพมิขนึต่อเนืองโดย 2 ปี

ล่าสุดเฉลยี > 20% 

 เพอืเปิดโอกาสให้

กลุม่อุตสาหกรรมที

สนบัสนุนแต่ยงัไม่มี

ความสามารถในการ

ทํากําไร สามารถเขา้

จดทะเบยีนได ้

 เพมิคุณสมบตัดิา้น

รายไดเ้พอืทดแทน

ความสามารถในการ

ทํากําไร และสําหรบั

กลุม่ 2 เพมิเตมิใหม้ี

รายไดท้มีมีูลค่ามาก

และเตบิโตสูง เพอื

ทดแทนระดบัการ

สนบัสนุนจาก BOI 

ทลีดลง 

Silent Period 1 ปี 

(สามารถ

ทยอยขายได้

รอ้ยละ 25 

ทุก 6 เดอืน) 

3 ปี 

(เมอืครบ 1 ปีแลว้สามารถทยอยขายได ้

รอ้ยละ 20 ทุก 6 เดอืน) 

ขยายระยะเวลา Silent 

Period เพอืใหม้นัใจว่า

กลุ่ม Strategic 

Shareholders จะยงัคง

อยู่กบับรษิทัต่อไปอกี

ระยะหนึง ทดแทนการ

ยกเลกิคณุสมบตัิ

เกยีวกบัความสามารถใน

การทาํกําไร  

เงอืนไขการ

เปิดเผยขอ้มลู 

- เปิดเผย Cash Flow from Operation ว่ามเีพยีงพอ

สาํหรบั 12 เดอืนขา้งหน้า (บรษิทัจดทะเบยีนและที

ปรกึษาทางการเงนิต้องจดัทาํและเปิดเผยในแบบ 

เพอืใหม้นัใจว่าบรษิทัมี

เงนิทนุหมุนเวยีน
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ปัจจบุนั ข้อเสนอ เหตผุล 

กลุม่  กลุม่  

Filing และรบัรองความถูกตอ้ง รวมทงัชแีจงหากผล

แตกต่างเกนิ 20%) 

เพยีงพอในการ

ประกอบธุรกจิ 

สําหรบัคุณสมบตัอินืของผูย้นืคําขอ เช่น ทุนชําระแลว้ ฐานะการเงนิ การกระจายการถอืหุ้นรายย่อย 

และการบรหิารงาน เป็นต้น ใหใ้ช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัคุณสมบตัิของผู้ยนืคําขอทมีกีารประกอบธุรกิจทวัไป

ตามหลกัเกณฑปั์จจุบนั 

 

ทงันี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเผยแพร่ประเภทธุรกิจทไีดร้บัการสนับสนุนจาก BOI และอยู่ภายใต้กลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้นให้ทราบล่วงหน้าและจะมีการทบทวนประเภทธุรกิจดงักล่าวเป็นระยะ โดย

บรษิทัทจีะเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market Capitalization จะต้องประกอบกิจการในประเภทธุรกิจทีอยู่

ภายใตก้ลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายและจะตอ้งยงัคงไดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ณ วนัยนืคาํขอ  
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ส่วนที 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ทา่นสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นีหรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.gle/5BXMx3gUnQkTe7oT9) 

1. ข้อมูลทวัไป 

ชอื-นามสกุล  

บรษิทั  (ชอืย่อ  ) 

ตาํแหน่ง  

โทรศพัท ์  

อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า  ขอ้) 

 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทปีรกึษาทางการเงนิ 

 ทปีรกึษากฎหมาย 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทุน 

 ผูล้งทนุ 

 อนืๆ (ระบุ)........................................ 

 

2. ความคิดเหน็ (หากท่านเหน็ด้วยเป็นอย่างอนื หรอืไม่เหน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ข้อหารือที 1: ท่านเห็นด้วยกบัการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายทสีามารถเขา้จดทะเบยีนใน SET 

ดว้ยเกณฑ ์Market Capitalization ตามทตีลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย  

 

 เหน็ดว้ย แต่

รายละเอยีดเป็นอย่างอนื 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

 

 

 ไม่เหน็ดว้ย 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

 

 

ขอ้เสนอแนะอนื :  
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ข้อหารือที : ท่านเหน็ดว้ยกบัการกําหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนใน SET สําหรบับรษิทัทจีะ

เขา้จดทะเบยีนดว้ยเกณฑ ์Market Capitalization  ตามทตีลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย  

 

 เหน็ดว้ย แต่

รายละเอยีดเป็นอย่างอนื 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

 

 

 ไม่เหน็ดว้ย 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

 

 

ขอ้เสนอแนะอนื :  

 

 

 

ข้อเสนอแนะอืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

ภายในวนัท ี4 มกราคม 2564  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี 


