สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ
สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ

ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกียวกับ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญสําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ
ในการนี ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีได้รบั จากผูใ้ ห้ค วามเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที
2 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 รวม 10 ราย ซึงประกอบด้วย ทีปรึก ษากฎหมาย 1 ราย, ทีปรึกษาทางการเงิน
(FA) 6 ราย, ชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club), สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี
ทังนี ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะนํ าความเห็น และข้อเสนอแนะต่ าง ๆ ทีได้รบั จากการรับฟั งความคิดเห็น ในครังนี มาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องต่อไป
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ข้อหารือที 1: การกําหนดอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิ เศษที สามารถเข้าจดทะเบียนใน SET ด้วยเกณฑ์ Market
Capitalization
สรุปประเด็นสําคัญเพือรับฟังความเห็น
เพือให้ส อดคล้อ งกับแผนยุ ท ธศาสตร์ข องประเทศ บริษัท ทีจะเข้าจดทะเบีย นใน SET ด้ว ยเกณฑ์ Market
Capitalization ต้องมีธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายซึงได้รบั การสนับสนุ นจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ดังนี
1.1 10 อุตสาหกรรมดังต่อไปนี ซึงได้รบั การสนับสนุ นจาก BOI ในระดับต่าง ๆ1
1. ยานยนต์สมัยใหม่
2. อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
3. การท่องเทียวกลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเทียวเชิง
สุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. การแปรรูปอาหาร

6. หุ่นยนต์
7. การบินและโลจิสติกส์
8. เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
9. ดิจทิ ลั
10. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

1.2 อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึง BOI ให้สทิ ธิประโยชน์ เป็ นการเฉพาะโดยได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี ใ นระดั บ สู ง อัน ได้ แ ก่ Biotechnology, Nanotechnology, Digital Technology และ Advanced Material
Technology
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีได้รบั
 ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติมดังนี
o IB Club และ FA 1 ราย เห็นว่าควรคงเกณฑ์ Market Capitalization ปั จจุบนั ไว้ เพือมิให้เป็ นการปิ ด กัน
โอกาสในการระดมทุนของบริษทั ทีมีกําไรสุทธิไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ Profit Test แต่มศี กั ยภาพในการเติบโต
ในอนาคต หรือบริษทั ทีได้รบั ผลกระทบทางบัญชีหรือได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
o BOI และ FA 1 ราย เสนอให้พจิ ารณาเพิมอุตสาหกรรมทีเป็ นกิจการฐานความรูซ้ ึงมีความสําคัญและเป็ น
กิจการทีสนับสนุ นในทุกอุตสาหกรรม เช่น กิจการวิจยั และพัฒนา กิจการบริก ารออกแบบทางวิศวกรรม
กิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น และอุตสาหกรรม Green Business ทีเป็ นประโยชน์ต่อสิงแวดล้อม

1

หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิและประโยชน์ของ BOI
A1
ฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทํา R&D เพือเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
A2
โครงสร้างพืนฐานเพือพัฒนาประเทศ และกิจการทีใช้
เทคโนโลยีขนสู
ั งเพือสร้างมูลค่าเพิม แต่มกี ารลงทุนใน
ประเทศน้อยหรือยังไม่มกี ารลงทุน

A3
A4
B1-B2

กิจการทีใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งซึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
โดยมีฐานการผลิตอยูบ่ า้ งเล็กน้อย
กิจการทีมีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ชว่ ยสร้าง
มูลค่าเพิมแก่วตั ถุดบิ ในประเทศ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่หว่ ง
โซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยงั สําคัญต่อห่วงโซ่
มูลค่า
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o FA 1 รายเห็นว่า ควรอ้างอิงเฉพาะอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์โดยไม่จําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุ น
จาก BOI และควรให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ มีดุ ล ยพินิ จ ทีจะพิจ ารณารับ อุ ต สาหกรรมอืนทีอาจไม่ ไ ด้เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ได้ หากมีเหตุผลความจําเป็ น
o TIA เสนอให้บริษทั ควรระบุขอ้ มูลอุตสาหกรรมของบริษทั และภาพรวมของอุตสาหกรรมนัน ๆ ในหนังสือชีชวน
o เพือให้เกิดความชัดเจนและลดการตีความ ทีปรึกษากฎหมายเสนอแนะดังนี
- ควรพิจารณากําหนดประเภทกิจการย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีได้รบั การสนับสนุ นจาก BOI
ทัง 10 ประเภทได้แก่กจิ การประเภทใดบ้าง โดยอาจกําหนดประเภทกิจการย่อยเช่นเดียวกับทีกําหนด
ในคูม่ อื การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (2563)
- ควรกําหนดรายละเอียดหรือแนวทางพิจารณาการได้รบั การสนับสนุ นจาก BOI เช่น ในกรณีทบริ
ี ษทั
เคยได้รบั การสนับสนุ นจาก BOI แล้วภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมหนึง และภายหลัง BOI มีการย้ายกลุ่ม
อุตสาหกรรม บริษทั ดังกล่าวจําเป็ นจะต้องดําเนินการขอรับการสนับสนุ นจาก BOI ใหม่ก่อนการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หรือไม่ รวมถึงหากประเภทธุรกิจในการเข้าจดทะเบียนไม่ตรงกับ
บัตรส่งเสริมการลงทุนทีได้รบั จาก BOI มีผลต่อการพิจารณารับหลักทรัพย์หรือไม่
- กรณี Holding Company ควรกําหนดให้บริษทั ทีจะได้ร บั การสนับ สนุ น จาก BOI ให้หมายรวมถึ ง
บริษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจหลัก (Operating Company) เนืองจาก Holding Company อาจไม่สามารถ
ได้รบั การส่งเสริมโดยตรงจาก BOI
o BOI เสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรมีกระบวนการติดตามและปรับปรุงข้อมูลประเภทกิจการอย่างต่อเนือง
เพือให้ข้อมูลเป็ น ปั จจุบนั เนื องจากบัญชีประเภทกิจการที BOI ให้การสนับสนุ นอาจมีก ารเปลียนแปลง
เพิมเติมได้ในภายหลัง
 FA 1 ราย ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization เนืองจากการกําหนดอุตสาหกรรมเป้ าหมายโดย
อ้างอิงประเภทธุรกิจตาม BOI เป็ นหลักเกณฑ์ทค่ี อนข้างเข้มงวด และเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าจดทะเบียนของ
บริษทั ในอุตสาหกรรมอืน ๆ รวมถึงทําให้ธรุ กิจทีได้รบั ผลกระทบระยะสันจาก COVID-19 ไม่สามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ซึงอาจเป็ นการจํากัดโอกาสของบริษทั และนักลงทุน ทังนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณา
กํา หนดคุณ สมบัติอืนเพิมเติม เช่ น EBITDA เพือประกอบการพิจารณาการเข้า จดทะเบีย นด้วยเกณฑ์ Market
Capitalization รวมถึงหากต้องการสนับสนุ นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ อาจพิจารณา
ลดหย่อนเกณฑ์ Market Capitalization บางประการ
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ข้อหารือที 2: การกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SET สําหรับบริ ษทั ทีจะเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์
Market Capitalization
สรุปประเด็นสําคัญเพือรับฟังความเห็น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนสําหรับบริษทั ทีจะเข้าจดทะเบียนด้วย
เกณฑ์ Market Capitalization สรุปได้ดงั นี
ปัจจุบนั

7,500 ลบ.

กลุม่
กลุม่
 10 อุตสาหกรรมตามข้อ 1.1 10 อุตสาหกรรมตามข้อ 1.1 ที
ได้รบั การสนับสนุ นจาก BOI ใน
ทีได้รบั การสนับสนุ นจาก
BOI ในระดับ A1 ถึง A หรือ ระดับตํากว่า A2
 อุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามข้อ 1.2
7,500 ลบ.

3 ปี

3 ปี

ประเภทอุตสาหกรรม ไม่กําหนด
ประเภท
ทีสามารถเข้าจด
อุตสาหกรรม
ทะเบียนด้วยเกณฑ์
Market Capitalization
Market Cap.
มีรายได้จากการ
ดําเนิ นงาน
ผลการดําเนิ นงาน

Silent Period

เงือนไขการเปิ ดเผย
ข้อมูล

ข้อเสนอ

EBIT ปี ล่าสุด
และงวดสะสม
ของปี ทเข้
ี าเป็ น
บวก

1 ปี
(สามารถทยอย
ขายได้รอ้ ยละ 25
ทุก 6 เดือน)
-

 ยกเลิกการพิจารณา
ความสามารถในการทํากําไร
 มีรายได้จากการดําเนินงาน
หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้กลุม่ อุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

 ยกเลิกการพิจารณา
ความสามารถในการทํากําไร
 มีรายได้จากการดําเนินงานหรือ
สินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
กลุม่ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
โดยมีรายได้จากการดําเนินงาน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ดังกล่าวในปีล่าสุด > 5,000 ลบ.
และมีอตั ราการเติบโตของ
รายได้เพิมขึนต่อเนืองโดย 2 ปี
ล่าสุดเฉลีย > 20%
3 ปี
(เมือครบ 1 ปี แล้วสามารถทยอยขายได้
ร้อยละ 20 ทุก 6 เดือน)

เปิ ดเผย Cash Flow from Operation (CFO) ว่ามีเพียงพอสําหรับ
12 เดือนข้างหน้า (บริษทั จดทะเบียนและทีปรึกษาทางการเงินต้อง
จัดทําและเปิ ดเผยในแบบ Filing และรับรองความถูกต้อง รวมทัง
ชีแจงหากผลแตกต่างเกิน 20%)
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สําหรับคุณสมบัตอิ นของผู
ื
ย้ นคํ
ื าขอ เช่น ทุนชําระแล้ว ฐานะการเงิน การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และการ
บริหารงาน เป็ นต้น ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคุณสมบัตขิ องผูย้ นคํ
ื าขอทีมีการประกอบธุรกิจทัวไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบนั
ความเห็นและข้อเสนอแนะที ได้รบั
 ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม ดังนี
o BOI เสนอว่าควรกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการพิจารณารายได้จากการดําเนินงานหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่
ภายใต้อุตสาหกรรมเป้ าหมายให้ชดั เจน เนืองจากการส่งเสริมการลงทุนเป็ นการส่งเสริมรายโครงการไม่ใช่
รายบริษัท นอกจากนี สิน ทรัพย์บางส่ วนอาจมีก ารใช้ง านร่ วมกัน ระหว่ างอุ ตสาหกรรมเป้ า หมายและ
อุตสาหกรรมอืน ๆ
o FA 1 รายเสนอว่าควรพิจารณาคุณสมบัตทิ สะท้
ี อนถึงผลการดําเนินงานนอกเหนื อจากการกําหนดรายได้
ด้วย เช่น การเติบโตของจํานวนผูใ้ ช้งาน หรือมูลค่ารวมของสินค้าทีขาย
o TIA เสนอให้บริษทั ระบุวตั ถุประสงค์การใช้เงินทุนอย่างชัดเจนและจัด Opportunity Day ทุกไตรมาส
 ผูใ้ ห้ความเห็นบางรายไม่เห็นด้วยในบางประเด็น ดังนี
o IB Club และ FA 1 ราย เห็นว่า ไม่ควรแยกกลุม่ อุตสาหกรรมออกเป็ น 2 กลุ่ม และไม่ควรกําหนดหลักเกณฑ์
ให้แตกต่างกัน เพือไม่ใ ห้ห ลัก เกณฑ์มีความซับซ้ อน โดยเสนอให้กําหนดเกณฑ์ Market Capitalization
สําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีผ่อนปรนกว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบนั เพือสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนใน SET
o IB Club และ FA 3 ราย ไม่เห็นด้วยกับการกําหนดรายได้ขนตํ
ั าที 5,000 ล้านบาท และอัตราการเติบโตของ
รายได้ท ี 20% เนืองจากเป็ นอัตราทีสูงมาก ซึงอาจเป็ นการปิ ดกันธุรกิจทีมีศกั ยภาพ และเสนอให้พจิ ารณา
ลดเงือนไขรายได้ขนตํ
ั าลงหรือไม่กําหนดเลย
o FA 1 รายเห็นว่า ควรปรับลด Silent Period ให้เหลือ 1.5 ปี เพือเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนทีเป็ น Seed Capital
สามารถทีจะ Exit ได้
o IB Club และ FA 4 รายไม่เห็นด้วยกับการเปิ ดเผย CFO โดยเสนอให้เปิ ดเผยแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน /
แผนการบริหารสภาพคล่องแทน โดยอาจเปิ ดเผยข้อมูล CFO ใน Working Paper ได้ เนืองจาก
- การมี CFO ติดลบ อาจไม่ได้หมายความว่าบริษทั ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ โดยเฉพาะบริษทั ที
อยู่ในช่วงขยายกิจการ นอกจากนี บริษทั แต่ละแห่งมีลกั ษณะการเติบโตและความผันผวนของผลการ
ดําเนินงานไม่เหมือนกัน ซึงการเปิ ดเผยอาจทําให้ผลู้ งทุนสับสนและอาจเข้าใจคลาดเคลือน
- บริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายเหล่านี มัก จะมีค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนสูง และทีมาของเงินทุน
อาจไม่ได้มาจาก CFO
 FA 1 ราย ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า การแยกหลักเกณฑ์ออกเป็ น 2 กลุ่มทําให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนใน
การพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์รายได้ขนตํ
ั าในกลุ่ม 2 จะทําให้เหลือบริษทั ทีผ่านเกณฑ์ได้น้อยมาก
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