
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทไีด้ร่วมแสดงความคดิเหน็เกียวกบั           

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัสาํหรบักลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ  

ในการนี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีได้รบัจากผูใ้ห้ความเหน็ผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวนัที           

2 ธนัวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 รวม 10 ราย ซึงประกอบด้วย ทปีรกึษากฎหมาย 1 ราย, ทปีรกึษาทางการเงนิ 

(FA) 6 ราย, ชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club), สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุน (BOI) โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี 

ทังนี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะนําความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทไีด้รบัจากการรบัฟังความคิดเห็นในครงันี มาใช้

ประกอบการพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้งต่อไป 

  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุ้นสามญั 

สาํหรบักลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
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ข้อหารือที 1: การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทีสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์ Market 

Capitalization 

สรปุประเดน็สาํคญัเพอืรบัฟังความเหน็ 

เพือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ บริษัททีจะเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์ Market 

Capitalization ตอ้งมธีุรกจิหลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึงไดร้บัการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทนุ (BOI) โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี 

1.1 10 อุตสาหกรรมดงัต่อไปนี ซงึไดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ในระดบัต่าง ๆ1 

 

 

 

 

 

1.2 อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซึง BOI ให้สทิธปิระโยชน์เป็นการเฉพาะโดยได้รบัสิทธิประโยชน์

ทางภาษีในระดับสูง  อันได้แก่  Biotechnology, Nanotechnology, Digital Technology และ Advanced Material 

Technology 

ความเหน็และข้อเสนอแนะทีได้รบั 

 ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพมิเตมิดงัน ี

o IB Club และ FA 1 ราย เห็นว่าควรคงเกณฑ์ Market Capitalization ปัจจุบนัไว้ เพอืมใิห้เป็นการปิดกนั

โอกาสในการระดมทุนของบรษิทัทมีกีําไรสุทธไิม่เป็นไปตามเกณฑ ์Profit Test แต่มศีกัยภาพในการเตบิโต

ในอนาคต หรอืบรษิทัทไีด้รบัผลกระทบทางบญัชหีรอืไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19  

o BOI และ FA 1 ราย เสนอใหพ้จิารณาเพมิอุตสาหกรรมทเีป็นกจิการฐานความรูซ้ึงมีความสําคญัและเป็น

กิจการทสีนับสนุนในทุกอุตสาหกรรม เช่น กิจการวจิยัและพฒันา กิจการบรกิารออกแบบทางวศิวกรรม 

กจิการทดสอบทางวทิยาศาสตร ์เป็นตน้ และอุตสาหกรรม Green Business ทเีป็นประโยชน์ต่อสงิแวดลอ้ม  

                                                             
1
 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 

 

1. ยานยนตส์มยัใหม่ 

2. อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ  

3. การท่องเทยีวกลุ่มรายไดด้แีละการท่องเทยีวเชงิ

สุขภาพ 

4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ 

5. การแปรรปูอาหาร 

6. หุ่นยนต ์

7. การบนิและโลจสิตกิส ์ 

8. เชอืเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

9. ดจิทิลั 

10. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
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o FA 1 รายเหน็ว่า ควรอา้งองิเฉพาะอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตรโ์ดยไม่จําเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุน

จาก BOI และควรให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีดุลยพินิจทีจะพิจารณารบัอุตสาหกรรมอืนทีอาจไม่ได้เป็น

อุตสาหกรรมทอียู่ในแผนยุทธศาสตรไ์ด ้หากมเีหตุผลความจาํเป็น 

o TIA เสนอใหบ้รษิทัควรระบุขอ้มลูอุตสาหกรรมของบรษิทัและภาพรวมของอุตสาหกรรมนนั ๆ ในหนงัสอืชชีวน 

o เพอืใหเ้กดิความชดัเจนและลดการตคีวาม ทปีรกึษากฎหมายเสนอแนะดงันี 

- ควรพจิารณากําหนดประเภทกจิการย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทไีดร้บัการสนับสนุนจาก BOI 

ทงั 10 ประเภทไดแ้ก่กจิการประเภทใดบา้ง โดยอาจกาํหนดประเภทกจิการย่อยเช่นเดยีวกบัทกีําหนด

ในคูม่อืการขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ (2563) 

- ควรกําหนดรายละเอยีดหรอืแนวทางพจิารณาการได้รบัการสนับสนุนจาก BOI เช่น ในกรณีทบีรษิทั

เคยไดร้บัการสนับสนุนจาก BOI แลว้ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมหนึง และภายหลงั BOI มกีารย้ายกลุ่ม

อุตสาหกรรม บรษิทัดงักล่าวจําเป็นจะตอ้งดําเนินการขอรบัการสนับสนุนจาก BOI ใหม่ก่อนการเข้า

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืไม่  รวมถงึหากประเภทธุรกิจในการเขา้จดทะเบียนไม่ตรงกบั

บตัรส่งเสรมิการลงทุนทไีดร้บัจาก BOI มผีลต่อการพจิารณารบัหลกัทรพัยห์รอืไม่ 

- กรณี Holding Company ควรกําหนดให้บริษทัทีจะได้รบัการสนับสนุนจาก BOI ให้หมายรวมถึง 

บรษิทัย่อยทปีระกอบธรุกจิหลกั (Operating Company) เนืองจาก Holding Company อาจไมส่ามารถ

ได้รบัการส่งเสรมิโดยตรงจาก BOI 

o BOI เสนอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรมกีระบวนการตดิตามและปรบัปรุงขอ้มูลประเภทกจิการอย่างต่อเนือง

เพอืให้ข้อมูลเป็นปัจจุบนั เนืองจากบญัชีประเภทกิจการท ีBOI ให้การสนับสนุนอาจมีการเปลยีนแปลง

เพมิเตมิไดใ้นภายหลงั  

 FA 1 ราย ไม่เหน็ดว้ยกบัการยกเลกิเกณฑ ์Market Capitalization เนืองจากการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายโดย

อา้งองิประเภทธุรกจิตาม BOI เป็นหลกัเกณฑท์คีอ่นขา้งเขม้งวด และเป็นการจํากดัโอกาสการเขา้จดทะเบียนของ

บรษิทัในอุตสาหกรรมอนื ๆ รวมถงึทาํใหธุ้รกจิทไีดร้บัผลกระทบระยะสนัจาก COVID-19 ไม่สามารถเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ซงึอาจเป็นการจาํกดัโอกาสของบรษิทัและนักลงทุน ทงันี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณา

กําหนดคุณสมบตัิอืนเพมิเตมิ เช่น EBITDA เพอืประกอบการพิจารณาการเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market 

Capitalization รวมถงึหากตอ้งการสนบัสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตรข์องประเทศ อาจพจิารณา

ลดหยอ่นเกณฑ ์Market Capitalization บางประการ  
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ข้อหารือที 2: การกําหนดหลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SET สาํหรบับริษทัทีจะเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ 

Market Capitalization  

สรปุประเดน็สาํคญัเพอืรบัฟังความเหน็ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดเ้สนอการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบยีนสําหรบับรษิทัทจีะเข้าจดทะเบียนด้วย

เกณฑ ์Market Capitalization สรปุไดด้งันี 

 ปัจจุบนั ข้อเสนอ 

  กลุม่  กลุม่  

ประเภทอตุสาหกรรม

ทีสามารถเข้าจด

ทะเบียนด้วยเกณฑ ์

Market Capitalization 

ไมก่ําหนด

ประเภท

อุตสาหกรรม 

 10 อุตสาหกรรมตามขอ้ 1.1 

ทไีดร้บัการสนับสนุนจาก 

BOI ในระดบั A1 ถงึ A  หรอื  

 อุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยี

และนวตักรรมตามขอ้ 1.2 

10 อุตสาหกรรมตามขอ้ 1.1 ที

ไดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ใน

ระดบัตาํกว่า A2 

Market Cap.  7,500 ลบ. 7,500 ลบ. 

มีรายได้จากการ

ดาํเนินงาน 
3 ปี 3 ปี 

ผลการดาํเนินงาน EBIT ปีล่าสุด

และงวดสะสม

ของปีทเีขา้เป็น

บวก 

 ยกเลกิการพจิารณา

ความสามารถในการทํากําไร  

 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน

หรอืสนิทรพัยส์่วนใหญ่อยู่

ภายใตก้ลุม่อุตสาหกรรม

เป้าหมาย 

 ยกเลกิการพจิารณา

ความสามารถในการทํากําไร 

 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานหรอื

สนิทรพัยส์่วนใหญ่อยู่ภายใต้

กลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โดยมรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน

ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดงักล่าวในปีล่าสุด > 5,000 ลบ. 

และมอีตัราการเตบิโตของ

รายไดเ้พมิขนึต่อเนืองโดย 2 ปี

ล่าสุดเฉลยี > 20% 

Silent Period 1 ปี 

(สามารถทยอย

ขายไดร้อ้ยละ 25 

ทุก 6 เดอืน) 

3 ปี 

(เมอืครบ 1 ปีแลว้สามารถทยอยขายได ้

รอ้ยละ 20 ทุก 6 เดอืน) 

เงอืนไขการเปิดเผย

ข้อมูล 

- เปิดเผย Cash Flow from Operation (CFO) ว่ามีเพยีงพอสาํหรบั 

12 เดอืนขา้งหน้า (บรษิทัจดทะเบยีนและทปีรกึษาทางการเงนิตอ้ง

จดัทาํและเปิดเผยในแบบ Filing และรบัรองความถูกตอ้ง รวมทงั

ชแีจงหากผลแตกต่างเกนิ 20%) 
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 สําหรบัคุณสมบตัอินืของผูย้นืคําขอ เช่น ทุนชําระแลว้ ฐานะการเงนิ การกระจายการถอืหุ้นรายย่อย และการ

บรหิารงาน เป็นตน้ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบัคณุสมบตัขิองผูย้นืคาํขอทมีกีารประกอบธุรกจิทวัไปตามหลกัเกณฑ์ปัจจบุนั 

ความเหน็และข้อเสนอแนะทีได้รบั 

 ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่เหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพมิเตมิ ดงันี 

o BOI เสนอวา่ควรกําหนดหลกัเกณฑ์เกยีวกบัการพจิารณารายไดจ้ากการดําเนินงานหรอืสนิทรพัยส์่วนใหญ่

ภายใตอุ้ตสาหกรรมเป้าหมายใหช้ดัเจน เนืองจากการส่งเสรมิการลงทุนเป็นการส่งเสรมิรายโครงการไม่ใช่

รายบรษิัท นอกจากนี สินทรพัย์บางส่วนอาจมีการใช้งานร่วมกนัระหว่างอุตสาหกรรมเป้าหมายและ

อุตสาหกรรมอนื ๆ 

o FA 1 รายเสนอว่าควรพจิารณาคุณสมบตัทิสีะท้อนถึงผลการดําเนินงานนอกเหนือจากการกําหนดรายได้

ดว้ย เช่น การเตบิโตของจาํนวนผูใ้ชง้าน หรอืมลูคา่รวมของสนิคา้ทขีาย 

o TIA เสนอใหบ้รษิทัระบุวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทนุอย่างชดัเจนและจดั Opportunity Day ทุกไตรมาส 

 ผูใ้หค้วามเหน็บางรายไม่เหน็ดว้ยในบางประเดน็ ดงันี 

o IB Club และ FA 1 ราย เหน็ว่า ไม่ควรแยกกลุม่อุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม และไม่ควรกําหนดหลกัเกณฑ์

ให้แตกต่างกนั เพอืไม่ใหห้ลกัเกณฑ์มีความซบัซ้อน โดยเสนอให้กําหนดเกณฑ์ Market Capitalization 

สาํหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายทผี่อนปรนกว่าหลกัเกณฑปั์จจุบนัเพอืสนบัสนุนการเขา้จดทะเบยีนใน SET 

o IB Club และ FA 3 ราย ไมเ่หน็ดว้ยกบัการกําหนดรายไดข้นัตาํท ี5,000 ลา้นบาท และอตัราการเตบิโตของ

รายไดท้ ี20% เนืองจากเป็นอตัราทสีูงมาก ซงึอาจเป็นการปิดกนัธุรกจิทมีศีกัยภาพ และเสนอให้พจิารณา

ลดเงอืนไขรายไดข้นัตาํลงหรอืไมก่ําหนดเลย 

o FA 1 รายเหน็วา่ ควรปรบัลด Silent Period ใหเ้หลอื 1.5 ปี เพอืเปิดโอกาสให้นกัลงทุนทเีป็น Seed Capital 

สามารถทจีะ Exit ได ้

o IB Club และ FA 4 รายไม่เหน็ดว้ยกบัการเปิดเผย CFO โดยเสนอใหเ้ปิดเผยแผนการจดัหาแหล่งเงนิทุน /

แผนการบรหิารสภาพคลอ่งแทน โดยอาจเปิดเผยขอ้มลู CFO ใน Working Paper ได ้เนืองจาก 

- การม ีCFO ตดิลบ อาจไม่ได้หมายความว่าบรษิทัไม่มีเงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ โดยเฉพาะบรษิทัที

อยู่ในช่วงขยายกจิการ นอกจากนี บรษิทัแต่ละแห่งมลีกัษณะการเตบิโตและความผนัผวนของผลการ

ดําเนินงานไมเ่หมอืนกนั ซงึการเปิดเผยอาจทําให้ผูล้งทุนสบัสนและอาจเขา้ใจคลาดเคลอืน  

- บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี มกัจะมคี่าใช้จ่ายหรอืการลงทุนสูง และทมีาของเงนิทุน

อาจไมไ่ดม้าจาก CFO 

 FA 1 ราย ไม่เหน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่า การแยกหลกัเกณฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มทาํใหเ้กดิความยุ่งยากและซบัซ้อนใน

การพจิารณา รวมถงึหลกัเกณฑร์ายไดข้นัตาํในกลุ่ม 2 จะทาํใหเ้หลอืบรษิทัทผีา่นเกณฑไ์ดน้้อยมาก 

 


