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1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561 - 2580) ให้ความส าคัญต่อการผลกัดันและ 
เพิ่มศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”) และวิสาหกิจเร่ิมตน้ (“Startup”) (ซ่ึงต่อไปจะเรียก
รวมกนัว่า SME) โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วน SME ต่อ GDP เป็นร้อยละ 60 ภายในปี 2580 และ 
หน่ึงในแผนย่อยท่ีผลกัดนัคือ การสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการทางการเงิน โดยก าหนดเป้าหมายในการวดัอตัรา
มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME ขยายตัวเพิ่มขึ้ นร้อยละ 10 - 16 ตั้ งแต่ปี 2561 – 2580  ดังนั้ น  
ตลาดทุนจะตอ้งมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นช่องทางระดมทุนของ SME 

2.  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระดมทุนของ  SME ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมา 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ไดด้ าเนินการออกหลกัเกณฑ์
เพื่อสนบัสนุน SME ให้สามารถระดมทุนไดต้ามช่องทางท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ โดยยงัคงหลกัการคุม้ครอง 
ผูล้งทุน เช่น การเสนอขายหุ้นและหุ้นกูผ้่านระบบคราวด์ฟันดิง การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง
การเสนอขายหุ้นและหุ้นกูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดัของ SME (SME-PP) เป็นตน้ 

3. เม่ือพิจารณาถึงระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวข้องกับการระดมทุนในตลาดทุนปัจจุบันพบว่า กิจการ 
ขนาดใหญ่มีเคร่ืองมือการระดมทุนในตลาดทุนท่ีหลากหลายและสามารถตอบโจทยต์ามความตอ้งการได้  
โดยสามารถระดมทุนไดท้ั้งจากบุคคลในวงแคบ และสามารถระดมทุนจากประชาชนเป็นการทัว่ไป รวมทั้ง 
ยงัสามารถท่ีจะน าหลักทรัพย์ท่ีออกโดยกิจการขนาดใหญ่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (“SET”) และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) ได้ ในขณะท่ี SME ซ่ึงอาจมีศกัยภาพ 
ในการพฒันาและเติบโตเป็นกิจการขนาดใหญ่ ยงัขาดแคลนเคร่ืองมือการระดมทุนในวงกวา้งรวมถึงขาด 
ตลาดรองท่ีเหมาะสมกับขนาดและการเติบโตของกิจการเพื่อ ซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีออกโดย SME ดังนั้ น 
ส านักงาน ก.ล.ต. จึงไดร่้วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ในการพิจารณาออก
หลกัเกณฑเ์พื่อรองรับการระดมทุนในวงกวา้งส าหรับ SME และจดัตั้งตลาดรองส าหรับ SME (“SME Board”)  

4.  เพื่อให้การระดมทุนในวงกวา้งของ SME มีหลกัเกณฑ์ก ากบัดูแลท่ีเหมาะสมส านักงาน ก.ล.ต. ได้
เปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นน้ีไปแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 – 13 มีนาคม 2563 (เอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นเลขท่ี อจท-2. 3/2563) เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาและหารือกับ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการหรือผูล้งทุน และไดท้ าการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในบางประเด็นเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกบัหลกัการคุม้ครองผูล้งทุน แต่ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้ SME สามารถระดมทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการระดมทุน  

 

 

1. ที่มา 
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5. ส าหรับหลกัเกณฑ์การเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพในวงแคบของ SME  ส านักงาน ก.ล.ต. 
ได้ออกประกาศจ านวน 2 ฉบับ1 (ซ่ึงเปิดให้ SME ท่ีจัดตั้ งในรูปแบบบริษัทจ ากัด สามารถขายหุ้นต่อบุคคล 
ในวงจ ากดั โดยไม่ตอ้งยื่นขออนุญาตหรือยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต.) โดยมีผลใชบ้งัคบัแลว้
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  อยา่งไรก็ดี ส านกังาน ก.ล.ต. พบวา่ ประกาศขา้งตน้อาจยงัมีความไม่ชดัเจนบางประการ 
หรือเกิดปัญหาบางประการท่ีอาจเป็นอุปสรรคของภาคเอกชน ส านักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารระดมทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น (รายละเอียดการปรับปรุงตามขอ้ 3.2) 

6. ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยจึ์งขอเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นการทัว่ไปผ่าน website 
เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนสามารถใหข้อ้คิดเห็นในหลกัเกณฑด์งัน้ี  

6.1 การออกหลกัเกณฑร์ะดมทุนในวงกวา้งของ SME 
(1) หลกัเกณฑก์ารระดมทุนในวงกวา้ง 
(2) หลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบียนใน SME Board  
(3) หน้าท่ีภายหลงัการเสนอขายและจดทะเบียนใน SME Board รวมถึงหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ

การเพิกถอนหุน้และการยา้ยตลาดไป SET หรือ mai 
(4) หลกัเกณฑก์ารซ้ือขายใน SME Board 

6.2 การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารระดมทุนในวงแคบของ SME  
ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย ์จะน าขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ

พิจารณาด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

  

 
                เพื่อเปิดช่องทางให้ SME สามารถระดมทุนในวงกวา้งและจดทะเบียนใน SME Board ได้ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้มากขึ้ นและบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพฒันาตลาดทุนไทย ฉบบัท่ี 3 
 
 

 
 
 

 
1  ประกอบด้วย (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ.  3/2563 เร่ือง การยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเป็นบริษัทจ ากัด และ (2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 17/2563 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดัโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

2. เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ 
 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8411s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8411s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8412s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/8412s.pdf
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3.1 หลกัเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้าง  

เพื่อให้ SME สามารถระดมทุนจากผูล้งทุนเป็นวงกวา้งได้เหมือนกิจการขนาดใหญ่ภายใต้
ต้นทุนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ส านักงาน  ก.ล.ต. จึงเห็นควรเปิดช่องทางให้ SME สามารถ 
ระดมทุนจากผู ้ลงทุนเป็นวงกว้างได้ตามความต้องการ  ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลให้ผู ้ลงทุนได้รับ 
ความคุม้ครองท่ีเหมาะสม โดยเปิดให้ SME ท่ีเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถระดมทุนไดโ้ดยมีภาระหน้าท่ี
และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งไม่สูงจนเกินไป โดยมีหลกัเกณฑใ์นการระดมทุนในวงกวา้ง ดงัน้ี 

3.1.1 ประเภทและคุณสมบัติของกจิการ 
ก าหนดให้เฉพาะ “บริษัทมหาชน”2 สามารถเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนในวงกวา้งและน าหุ้น  

เขา้จดทะเบียนใน SME Board เน่ืองจากบริษทัท่ีอยู่ในรูปแบบของบริษทัมหาชนจ ากดัมีกลไกตามกฎหมาย  
ในเร่ืองการคุม้ครองผูถื้อหุน้ท่ีมากกวา่บริษทัจ ากดั ไม่วา่จะเป็นหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั3 
หรือพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์”)4 ซ่ึงกิจการจะตอ้งมี
คุณสมบติัและลกัษณะดงัน้ี 

(1)  ไม่มีลกัษณะเป็นกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการจดัการการลงทุน (investment 
company)5    

(2)  ต้องน าหุ้นไปจดทะเบียนใน SME Board เพื่อให้หุ้น SME มีตลาดรองส าหรับการโอน 
ซ้ือขายเปล่ียนมือ 

(3)  งบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสีย
สาธารณะ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบัญชีท่ีสังกัดอยู่ในบริษทัสอบบัญชีท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากส านกังาน ก.ล.ต. (“ผูส้อบบญัชี SME”)6  

 
2 การรับฟังความคิดเห็นคร้ังก่อนนั้น เปิดให้ทั้งบริษทัมหาชนจ ากดัและบริษทัจ ากดัสามารถระดมทุนได ้
3 เช่น ขอ้ก าหนดในเร่ืองคุณสมบติักรรมการ ขั้นตอนในการเรียกประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุ้น การก าหนดรายงานประจ าปี เป็นตน้ 
4 เช่น การก าหนดเร่ืองความรับผิดชอบของกรรมการผู ้บริหาร (fiduciary duties) การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจและการพ้น 
จากต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร การก าหนดให้มีเลขานุการบริษทั การให้สิทธิผูถ้ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น และขอ้ก าหนด  
ในเร่ืองการเขา้ท ารายการท่ีส าคญัในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 
5 รวมทั้ง SME ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย เช่น การคา้มนุษย ์การพนนั หรือยาเสพติด เป็นตน้ 
6 งบการเงินรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปีบญัชีตอ้งผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชี และงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีตอ้งผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชี และรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีตอ้งไม่มีความหมายในลกัษณะท่ีงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
หรือผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบหรือสอบทาน (แลว้แต่กรณี) โดยการกระท าหรือไม่กระท าของกิจการ กรรมการหรือผูบ้ริหารของ
กิจการ หรือผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน  

3. แนวทางการออกหลกัเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้างของ SME 
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(4)  ตอ้งไม่มีประวติัในการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์การเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็นการ
ทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญั7,8 

(5)  กรรมการและผู บ้ ริหาร 9 ต อ้งไม ่ม ีล กัษณะขาดความน่าไว้วางใจเหมือนกรณี 
บริษทัจดทะเบียนใน SET และ MAI10  

 
7 ตอ้งไม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล บริษทัตอ้งไม่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
(ก) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั   
(ข) เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุท่ีมีนัยส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการ 
ในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี   
1.  อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ได้เปรียบ 
ผูถ้ือหุ้นรายอื่นหรือไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถ้ือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร   
2. อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถ้ือหุ้นได้โดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้
บริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 
(ค) เคยถูกส านักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าให้สงสัยเก่ียวกบั 
การเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือต่อส านักงาน ก.ล.ต. ท่ีไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือท าให้  
ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั  
 (ง) เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจงเหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการช้ีแจง 
แต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยตาม (ข) หรือ (ค) นั้น   
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล บริษัทเคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกับทรัพย ์
เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  ทั้ งน้ี  
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกับทรัพยโ์ดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
(4) เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพ่ือให้บุคคลท่ีมีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส านักงาน ก.ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น   
8 เช่น การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (IPO) และการเสนอขายหุ้นกูต้่อประชาชนเป็นการทัว่ไป เป็นตน้ 
9 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของกิจการ รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละสายงานซ่ึงข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุดของกิจการ 
10 ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 3/2560 เร่ือง การก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ลงวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีขอ้ก าหนด ดงัน้ี   
1. เป็นบุคคลลม้ละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2. เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
3. เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
4. เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ และพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
ตามท่ีก าหนด และพน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึง 3 ปี 
5. เป็นบุคคลท่ีอยูร่ะหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. ตามความผิดตามขอ้ 4. 
6. เป็นบุคคลท่ีไม่สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ผู ้จัดการ ผู ้มีอ านาจในการจัดการหรือท่ีปรึกษาของสถาบันการเงินเ น่ืองจาก  
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาท่ียงั  
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(6)  มีมูลค่าการระดมทุนไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาทและไม่เกินกว่า 500 ลา้นบาท รวมถึงจะตอ้ง
ระดมทุนไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าการระดมทุนท่ีตั้งไว ้ 

3.1.2 ประเภทผู้ลงทุน11 
เน่ืองจาก SME ท่ีจะมีการระดมทุนในวงกว้างและเข้าจดทะเบียนใน SME Board อาจมี 

ความเส่ียงในเร่ืองฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ท่ีเขา้จดทะเบียนใน  SET 
หรือ mai ประกอบกบัหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลมีการผ่อนปรนท่ีมากกว่า จึงจ ากดัประเภทเฉพาะผูล้งทุนท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองการลงทุนและมีฐานะการเงินในระดบัหน่ึง12 โดยไม่มีขอ้ก าหนดในเร่ืองสัดส่วน
การจดัสรรหุน้ ดงัน้ี 

(1) ผูล้งทุนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการลงทุน (Professional Investor หรือ “PI”)  
ซ่ึงได้แก่ ผูล้งทุนสถาบัน (“II”) VC PE ผูท่ี้ได้รับความเห็นชอบเป็นผูจ้ัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์   
ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (“angel investor”)13 และคนคุน้เคยกบักิจการ14  ทั้งน้ี ในกรณีคนคุน้เคยกบักิจการสามารถ
ซ้ือหรือขายหุ้นได้เฉพาะของกิจการท่ีตนเข้านิยามการเป็นคนคุ้นเคยเท่านั้ น (ทั้ งในตอน PO และ SME 
Board)15   

 
ไม่สามารถกลบัมาเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบนัการเงินไดอ้ีก ทั้งน้ี เฉพาะลกัษณะตอ้งห้ามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือทุจริต หลอกลวง หรือฉ้อโกงเก่ียวกบัทรัพยสิ์น / การบริหารงานท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามค าสั่งของ
หน่วยงานก ากบัดูแล หรือบริหารงานหรือจดัการงานท่ีไม่เหมาะสม / การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมหรือเป็นการ
เอาเปรียบ 
11 ส านกังาน ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างการพิจารณาปรับปรุงนิยามและลกัษณะของผูล้งทุนส าหรับหลกัทรัพยท์ุกประเภท โดยไดมี้การเปิดรับฟังความคิดเห็น  
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 – 21 พฤษภาคม 2564 (เอกสารรับฟังความคิดเห็นเลขท่ี อจต. 14/2564) 
12 ในการเสนอขายหุ้นนอก SME Board ผูถ้ือหุ้นจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์โดยหากเป็นการเสนอขาย
หุ้นท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (การเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัเกิน 50 รายหรือเกิน 20 ลา้น
บาทในรอบ 12 เดือนใด ๆ) ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย  
13 หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาซ่ึงเคยลงทุนโดยตรงในหุ้นเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 1 ปี และมีสินทรัพยสุ์ทธิ ตั้งแต่ 50 ลา้นบาทข้ึนไป (ไม่นบัรวมมูลค่า
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีพกัอาศยัประจ า) หรือมีรายไดต้่อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทข้ึนไป หรือ (2)  ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
หรือการลงทุน ท่ีมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผูบ้่มเพาะธุรกิจ ( incubator) กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบด้านการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนั หรือผูบ้ริหารของธุรกิจ เป็นตน้ และมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป  ทั้งน้ีตาม
ประกาศส านั ก ง านคณะกรรมการก ากับห ลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์  ท่ี  สจ .  31/2562 เ ร่ื อ ง  ก า รก าหนดบทนิย ามผู ้ล งทุน 
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ส านักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงนิยาม angel investor โดยในเบ้ืองตน้จะมีการ
ก าหนดนิยามใหม่ของ angel investor ให้หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญด้านธุรกิจหรือการลงทุนในกิจการ SME / 
startup หรือ เคยประเมินมูลค่าหรือให้ค าปรึกษาดา้นธุรกิจให้กบักิจการ SME / startup มาอยา่งนอ้ย 3 ปี และมีฐานะทางการเงิน (เทียบเท่าผูล้งทุนราย
ใหญ่) ดงัน้ี (1) กรณีบุคคลธรรมดา จะตอ้งมี net asset ไม่ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท หรือรายไดต้่อปีไม่ต ่ากว่า 4 ลา้นบาท หรือมีมูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 10 
ลา้นบาท (2) กรณีนิติบุคคล จะตอ้งมี net asset ไม่ต ่ากว่า 100 ลา้นบาท หรือมีมูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 20 ลา้นบาท 
14 ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ พนกังานของ SME และกิจการในเครือ SME เป็นตน้ 
15 ให้ตวักลางท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบคุณสมบติัความเป็นคนคุน้เคยของกิจการ 
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(2) Qualified Investor (“QI”) และ Affluent Investor (“AI”) คือ ผูล้งทุนท่ีมีฐานะทางการเงิน 
และมีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน16,17 

3.1.3 หน้าที่เกีย่วกบัการเสนอขายหุ้นในวงกว้าง (SME-PO)18    
(1)  การเสนอขาย SME-PO จะมีความแตกต่างจากกรณีกิจการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

เป็นการทัว่ไปกรณีอ่ืน กล่าวคือ  กรณี SME-PO ไม่มีขอ้ก าหนดในเร่ืองการขออนุญาตและกระบวนการพิจารณา 
ค าขออนุญาต โดยให้กิจการมีหนา้ท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล (“SME filing”) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และเปิดเผยขอ้มูล
ให้ผูล้งทุน(“information-based”) และจดัให้มีระบบเพื่อให้ผูล้งทุนสามารถสอบถามขอ้มูลไปยงักิจการได้และ
กิจการมีหนา้ท่ีตอบค าถามของผูล้งทุน(“public inquiry”)19 ทั้งน้ี ในการยื่น SME filing นั้น ไม่มีขอ้ก าหนดให้
ตอ้งมี FA ร่วมจดัท าและลงนามรับผิดชอบขอ้มูล 

 
16 ส านักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคุณสมบติัเก่ียวกบั QI และ AI โดยในเบ้ืองตน้จะก าหนดฐานะทางการเงิน ความรู้ และ
ประสบการณ์  ดงัน้ี  
ฐานะทางการเงิน 
-  QI จะตอ้งมีฐานะทางการเงิน ดงัน้ี (1) หากเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งมี net asset ไมต่ ่ากว่า 60 ลา้นบาท หรือรายไดต้่อปีไม่ต ่ากว่า 6 ลา้นบาท หรือมี
มูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 30 ลา้นบาท (2) หากเป็นนิติบุคคลตอ้งมีส่วนของผูถ้ือหุ้นไม่ต ่ากว่า 150 ลา้นบาท หรือมีมูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 60 ลา้นบาท 
-  AI จะตอ้งมีฐานะทางการเงิน ดงัน้ี (1) หากเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งมี net asset ไม่ต ่ากว่า 30 ลา้นบาท หรือรายไดต้่อปีไม่ต ่ากว่า 3 ลา้นบาท หรือมี
มูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 15 ลา้นบาท (2) หากเป็นนิติบุคคลตอ้งมีส่วนของผูถ้ือหุ้นไม่ต ่ากว่า 75 ลา้นบาท หรือมีมูลค่าเงินลงทุนไม่ต ่ากว่า 30 ลา้นบาท 
ความรู้และประสบการณ์ 
-  ต้อง มีความ รู้ห รือประสบการณ์ในการลงทุ น  เ ช่น  (1) เ ป็นผู ้มี  license เ ช่น  ผู ้แนะน าการลงทุน  (IC / IP) (2) Professional certificates  
(CFA, CAIA, CFP, CTFA, CIMA และ CTWA) หรือ (3) ประสบการณ์ในการลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ าและต่อเน่ือง  
(4) ประสบการณ์ในการท างานสายบริหารทางการเงินและการลงทุน โดยกรณีของนิติบุคคล จะต้องมีบุคคลท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงตาม  
(1) – (4) เป็นผูร่้วมตดัสินใจในการลงทุนขององคก์ร 
17 ปัจจุบนัผูล้งทุน QI และ AI จะมีฐานะและลกัษณะท่ีเทียบเท่ากบั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ (HNW)  ทั้งน้ี ในการ 
ซ้ือขายหุ้น ตวักลางจะตอ้งท าหนา้ท่ีเพ่ือท าให้มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพยเ์ส่ียง  
18 การเสนอขายหุ้นในวงกวา้งในคร้ังเดียวกนัตอ้งมีการก าหนดราคาในการเสนอขายเพียงราคาเดียว  
19 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะก าหนดให้มีระบบส าหรับกิจการในการยื่น SME filing และเปิดให้มี public inquiry เป็นระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ียื่น
เอกสาร โดยในช่วง public inquiry กิจการสามารถปรับปรุงแก้ไขขอ้มูลใน SME filing ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการยื่น SME filing จะก าหนดให้
กิจการด าเนินการยื่นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยก าหนดให้มีช่วงเวลาให้ผูล้งทุนสามารถสอบถามมายงับริษทัไดภ้ายในระยะเวลา 30 วนั 
(public inquiry) และกิจการมีหน้าท่ีตอบค าถามของผูล้งทุน และน าทั้งค าถามและค าตอบไปเปิดเผยใน SME filing และเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 30 
วนัแลว้ หากกิจการประสงคจ์ะเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุน กิจการตอ้งส่ง SME filing ฉบบัสุดทา้ยซ่ึงมีขอ้มูลครบถว้นผา่นระบบและจะเสนอขายหุ้นได้
เม่ือพน้ 14 วนันับแต่วนัท่ีไดย้ื่น SME filing ฉบบัสุดทา้ย (cooling-off period)  ทั้งน้ี กิจการมีหน้าท่ีตอ้งยื่น SME filing ฉบบัสุดทา้ยภายในระยะเวลา 
30 วนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุด public inquiry (เพื่อให้ขอ้มูลใน SME filing ยงัคงเป็นปัจจุบนั)  และหากกิจการมีการแกไ้ข SME filing ฉบบัสุดทา้ยหลงัจาก
การนับ cooling-off period  กิจการมีหน้าท่ียื่น SME filing และเร่ิมต้นนับระยะเวลา cooling-off period ใหม่อีกคร้ังทุกกรณี โดยไม่พิจารณาว่า 
การแกไ้ขดงักล่าวเป็นการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ทั้งน้ี กิจการมีหนา้ท่ีตอ้งเสนอขายและน าหุ้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนให้แลว้
เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่ส้ินระยะเวลา cooling-off period 
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(2)  การเสนอขายหุ้นตอ้งกระท าผ่านตัวกลาง20ซ่ึงตอ้งปฏิบตัิตาม sales conduct เช่นเดียวกบั 
การขายผลิตภณัฑ์ประเภทตราสารท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซ้อน (risky / complex product) 21 และจะตอ้ง
ก าหนดให้ผูล้งทุนมีการลงนามในแบบรับทราบความเส่ียงในการลงทุนดว้ย รวมถึงตวักลางจะตอ้งมีระบบในการ
ดูแลและตรวจสอบคุณสมบัติผูล้งทุนท่ีซ้ือขายทั้งใน SME-PO และ SME Board ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือไม่ดว้ย22   

(3)  ใหกิ้จการมีหนา้ท่ีรายงานผลการขายหุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขาย 
 

 3.2 หลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SME Board  
 

เพื่อให้  SME ท่ีผ่านการเสนอขาย SME-PO สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือในตลาดรองได้  
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะรับจดทะเบียนเฉพาะหุ้นสามญัท่ีช าระเต็มมูลค่า ระบุช่ือผูถื้อ และไม่มีขอ้จ ากดัการโอน 
โดยผูย้ืน่ค  าขอตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตเสนอขายหุ้นในวงกวา้งจากส านกังาน ก.ล.ต. 
(2) เป็นบริษทัท่ีเขา้นิยามวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีขนาดใหญ่กว่า23 หรือเป็นบริษทัท่ีมีกิจการ

เงินร่วมลงทุน (PE)24 หรือนิติบุคคลเงินร่วมลงทุน (VC)25 ตามประกาศ เขา้มาลงทุนในบริษทัแลว้ 
(3) ผ่ านการอบรมหลักสูตรเต รียมความพร้อมในการ เข้า สู่ ตลาดทุน ส าหรับ SME  

ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ  
(4) มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ หรือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ 

เป็นนายทะเบียน 
(5) ก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับกรณีเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

คร้ังแรก (IPO) และกรณีเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (PP) เน่ืองจาก SME มกัจะมีการพึ่งพิง 

 
20 ตวักลางจะตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มีใบอนุญาตของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท underwriter หรือ broker  ทั้งน้ี ตวักลางจะตอ้งพิจารณา
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ลกัษณะของใบอนุญาตดว้ย 
21 เช่น หุ้นกู้ท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (unrated bond)  หุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ท่ีผูอ้อกมีอันดับ 
ความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัท่ีลงทุนได ้(investment grade) และหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง (structure notes) ท่ีไม่มีการคุม้ครองเงินตน้ เป็นตน้ และผูข้ายท่ี
ให้บริการเป็นผูแ้นะน าการลงทุนตราสารทัว่ไป (IC plain) 
22 ในทางปฏิบติั ผูล้งทุนตอ้งแสดงเอกสารต่อตวักลางเพื่อยืนยนัว่าตนเองมีคุณสมบติั ฐานะการเงินและรายไดเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด  
23 วิสาหกิจขนาดกลางตามนิยามกฎกระทรวงก าหนดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมายถึง กิจการในภาคการผลิตสินคา้ ท่ีมีรายไดต้่อปีเกินกว่า 
100 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 500 ลา้นบาท และกิจการในภาคการบริการ กิจการคา้ส่ง หรือกิจการคา้ปลีก ท่ีมีรายไดต้่อปีเกินกว่า 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 300 
ลา้นบาท 
24 หมายถึง กิจการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนรายยอ่ยตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป และมีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผา่น
การเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุ้นของกิจการนั้นในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบั
ดูแลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจขอ ง
กิจการดงักล่าว ตามประกาศ ก.ล.ต. 
25 หมายถึง นิติบุคคลตามกฎหมาย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจการร่วมลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมตน้ (startup) และจ ากดัลกัษณะของผูล้งทุนไวเ้ฉพาะ
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ตามประกาศ ก.ล.ต.  
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ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ค่อนขา้งมากเน่ืองจากอาจเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งไดไ้ม่นาน 
ดงันั้น จึงควรก าหนดหลกัเกณฑ ์Silent Period ให้เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่า Strategic Shareholders จะยงัคง
อยูก่บับริษทัอีกระยะหน่ึง ดงัน้ี  

 

 เกณฑ์ปัจจุบันของ SET และ mai SME Board 

กรณี IPO - ผูท่ี้ถูกหา้มขายหุน้: Strategic 
Shareholders26 จ านวน 55%  
ของทุนช าระแลว้หลงั IPO 

- ระยะเวลา : 1 ปี  โดยทยอยขายหุน้
ได ้25% ของหุ้นท่ีถูกหา้มขายเม่ือ
ครบก าหนด 6 เดือน 

- ผูท่ี้ถูกหา้มขายหุน้ : Strategic 
Shareholders27 จ านวน 55%  
ของทุนช าระแลว้หลงั IPO  

- ระยะเวลา : เสนอทางเลือกในการ
ก าหนดระยะเวลาหา้มขาย ดงัน้ี  

ทางเลือก 1: ระยะเวลาเช่นเดียวกบั  
SET และ mai เพื่อใหเ้ท่าเทียมกนั 
ทางเลือก 2: ระยะเวลานอ้ยกวา่ SET 
และ mai (เช่น 6 เดือน) เพื่อความ
ยดืหยุน่ในการลงทุนของ Strategic 
Shareholders  
ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกวา่ SET 
และ mai (เช่น 18 เดือน) โดยทยอยขาย
หุน้ได ้25% ของหุน้ท่ีถูกหา้มขายเม่ือ
ครบก าหนดทุก ๆ 6 เดือน เน่ืองจาก 
Strategic Shareholders มีความส าคญั
ต่อการด าเนินงานของกิจการ 

 
26 หมายถึง ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร หมายความว่า ผูมี้อ านาจควบคุมตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และให้หมายความรวมถึง บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1) กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 
(2) ผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย ยกเวน้ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทั
ประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั กองทนุรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั 
ตามกฎหมาย (ไมย่กเวน้กรณีมีการส่งตวัแทนเขา้มาบริหาร) 
27 Strategic Shareholders ของ SME ไดแ้ก่ 
(1) กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 
(2) ผูถ้ือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวข้องดว้ย ยกเวน้ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทั
ประกนัชีวิต บริษทัประกนัภยั กองทนุรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั 
ตามกฎหมาย ทั้งน้ี ไมร่วมกรณีท่ีมีการส่งตวัแทนเขา้มาบริหาร 
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 เกณฑ์ปัจจุบันของ SET และ mai SME Board 

กรณี PP - ผูท่ี้ถูกหา้มขายหุน้: ผูท่ี้ไดรั้บ
จดัสรร PP ในราคาต ่าจ านวน 100% 

- ระยะเวลา : 1 ปี โดยทยอยขายหุน้
ได ้25% ของหุ้นท่ีถูกหา้มขายเม่ือ
ครบก าหนด 6 เดือน 

- ผูท่ี้ถูกหา้มขายหุน้: ผูท่ี้ไดรั้บจดัสรร 
PP จ านวน 100% เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บ
จดัสรร PP มกัเป็น Strategic Partners 
ท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน 
ของกิจการ ประกอบกบัราคาซ้ือขาย
หุน้ใน SME Board อาจไม่สะทอ้น
ราคาตลาดในทุกวนัท าการ  
จากสมมติฐานวา่การซ้ือขายจะมี
สภาพคล่องนอ้ยกวา่ SET และ mai   

- ระยะเวลา: เสนอทางเลือกในการ
ก าหนดระยะเวลาหา้มขาย ดงัน้ี 

ทางเลือก 1: ระยะเวลาเช่นเดียวกบั  
SET และ mai เพื่อใหเ้ท่าเทียมกนั 
ทางเลือก 2: ระยะเวลานอ้ยกวา่ SET 
และ mai (เช่น 6 เดือน) เพื่อความ
ยดืหยุน่ในการลงทุนของ Strategic 
Partners 
ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกวา่ SET 
และ mai (เช่น 18 เดือน) โดยทยอยขาย
หุน้ได ้25% ของหุน้ท่ีถูกหา้มขายเม่ือ
ครบก าหนดทุก ๆ 6 เดือน เน่ืองจาก 
Strategic Partners มีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของกิจการ 

 
3.3 หน้าทีภ่ายหลงัการเสนอขายและจดทะเบียนใน SME Board 
 

เน่ืองจากจะมีการจ ากัดประเภทผูล้งทุนใน SME Board และเพื่อให้กิจการท่ีเข้าจดทะเบียน 
ใน SME Board มีความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจและไม่มีภาระท่ีมากจนเกินความจ าเป็น จึง เห็นควร 
ผ่อนปรนกฎเกณฑ์และหน้าท่ีภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน SME Board บางประการ เช่น หลักเกณฑ์ 
กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลา หวัขอ้หรือขอ้มูลบางรายการ (รายละเอียดสรุปตามตารางเทียบหลกัเกณฑ์
ดา้นล่าง)โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของกิจการควบคู่กบัหลกัการคุม้ครองผูล้งทุน  ทั้งน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์จะก าหนดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
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ตารางสรุปเปรียบเทียบระหว่างหลกัเกณฑ์ SET และ mai กบั SME Board 

การก ากบัดูแล SET และ mai  SME Board 

การเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 
1.  การเปิดเผยขอ้มูลตามรอบระยะเวลา   
     1.1  งบการเงิน ทุก 3 เดือน  

(ภายใน 45 วนั และ 60 วนั  
กรณีงบการเงินประจ าปี) 

 

ทุก 6 เดือน (ภายใน 90 วนั)28 
 

     1.2  แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี แบบ 56-1 one report 
 

แบบ 56-1 SME one report 

     1.3 ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

ผูส้อบบญัชี SME  

2.  การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือเกิดเหตุการณ์
ส าคญั  

มี  มี 
(แต่แตกต่างในประเภทรายการ)  

คุณสมบัติและหน้าท่ีกรรมการและผู้บริหาร29 
1. การก าหนดคุณสมบติัและพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือมีลกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจ 

มี มี 

2. fiduciary duty (มาตรา 89/7) มี มี 
3. รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์
(มาตรา 59) 

มี มี 

การท าธุรกรรมท่ีมีนัยส าคัญ  
1.  รายการไดม้าจ าหน่ายไป (“MT”) รายการท่ีมีนยัส าคญัตอ้งขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
รายการท่ีมีนยัส าคญัตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
โดยไม่ก าหนดใหมี้รายงาน

 
28 ทั้งกรณีงบการเงินรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบปีบญัชีตอ้งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี และงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีตอ้งผ่าน  
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี กิจการมีหนา้ท่ีตอ้งภายใน 90 นบัแต่วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
29 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารสูงสุดของกิจการ รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละสายงานซ่ึงข้ึนตรงกบัผูบ้ริหารสูงสุดของกิจการ 
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การก ากบัดูแล SET และ mai  SME Board 
ความเห็นของท่ีปรึกษาทาง 

การเงินอิสระ (“IFA report”)30 
2.  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (“RPT”) รายการท่ีมีนยัส าคญัตอ้งขอ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
 

รายการท่ีมีนยัส าคญัตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดย
ไม่ก าหนดใหมี้ IFA report31 

การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากจิการ 
1.  หนา้ท่ีการรายงาน (มาตรา 246) รายงานภายใน 3 วนั รายงานภายใน 3 วนั 
2.  หนา้ท่ีการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ จุดท่ีมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือ

หลกัทรัพยค์ือ ขา้มร้อยละ 25  
ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 

จุดท่ีมีหนา้ท่ีท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยค์ือ ขา้มร้อยละ 25  
ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 

3.  การขอผ่อนผนัหนา้ท่ีท า 
ค าเสนอซ้ือ 

มี 
 

มี 

4.  การท า share swap  มี ไม่มีขอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะ 
การเพิม่ทุน 
1. PO  -  มีคุณสมบติัและกระบวนการ

เหมือนตอน IPO  
-  ตอ้งไม่คา้งส่งงบการเงิน 
-  เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือ 
นดัประชุมตามท่ีก าหนด 

-  มีคุณสมบติัและกระบวนการ
เหมือนตอน IPO (เกณฑ ์SME-PO) 
-  ตอ้งไม่คา้งส่งงบการเงิน 
-  เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือ 
นดัประชุมตามท่ีก าหนด 

2. PP - ขออนุญาตส านกังาน ก.ล.ต. 
กรณีผูถื้อหุ้นมีมติก าหนดราคา
เสนอขายชดัเจน 
- เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือ 
นดัประชุมตามท่ีก าหนด 

- ไม่ตอ้งขออนุญาต 
ส านักงาน ก.ล.ต. 
-  เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือนดั
ประชุมตามท่ีก าหนด 

 
30 รายการท่ีมีนัยส าคญัคือรายการท่ีไม่ไดเ้ป็นรายการการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของบริษทั (ordinary business) มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 50 
ของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ (ไม่มีการนับรวมขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนแบบ SET และ mai เวน้แต่เป็นการเจตนาแยกรายการ)   
ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแนวทางในการพิจารณาเร่ืองการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของบริษทั (ordinary business) และให้มีการ
เปิดเผยแนวทางดังกล่าวในรายงานประจ าปี  ทั้ งน้ี ให้กิจการเปิดเผยรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15  
ของสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการทุกรายการในรายงานประจ าปีดว้ย 
31 รายการท่ีมีนัยส าคัญคือรายการท่ีท ากับบุคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัทท่ีมีมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิของกิจการ หรือ 
เกินกว่า 1 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า (ไม่มีการนับรวมขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนแบบ SET และ mai เวน้แต่เป็นการเจตนา 
แยกรายการ) รวมถึงให้มีการเปิดเผยการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกรายการในรายงานประจ าปีดว้ย 
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การก ากบัดูแล SET และ mai  SME Board 
- ผูถื้อหุน้มีสิทธิ veto กรณี 
ราคาต ่า 

- ผูถื้อหุน้มีสิทธิ veto กรณี 
ราคาต ่า 

3. ESOP - ไม่ตอ้งขออนุญาต 
ส านักงาน ก.ล.ต. 
-  เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือ 
นดัประชุมตามท่ีก าหนด 
-  ผูถื้อหุน้มีสิทธิ veto กรณี 
ราคาต ่า 

- ไม่ตอ้งขออนุญาต 
ส านักงาน ก.ล.ต. 
-  เปิดเผยขอ้มูลในหนงัสือ 
นดัประชุมตามท่ีก าหนด 
-  ผูถื้อหุน้มีสิทธิ veto กรณี 
ราคาต ่า 

 

 (1)  การเปิดเผยขอ้มูลส าคญั  
        (1.1) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา (periodic) ก าหนดให้มีการจัดท าและน าส่ง 
งบการเงินรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชีและงบการเงินประจ ารอบปีบญัชี (ซ่ึงผ่านการสอบทานหรือ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี SME แลว้แต่กรณี) พร้อมกบัค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis) ภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี32 และให้กิจการส่งรายงานประจ าปี  
(แบบ 56-1 SME one report)33 ภายใน 4 เดือนนบัแต่ส้ินรอบปีบญัชี34  
  (1.2) การ เ ปิด เผยข้อมู ล เ ม่ื อ เ กิ ด เหตุก าร ณ์ส าคัญ  กิ จการ มีหน้ า ท่ี เ ปิด เผยข้อมู ล  
เม่ือเกิดเหตุการณ์ส าคญัตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ รวมถึงตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดให้
กิจการมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลส าคญัเพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนเพิ่มเติมดว้ย   

 (2)  การรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร  
ของกิจการ และผูส้อบบญัชี ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. จะก าหนด
หลกัเกณฑใ์นเร่ืองน้ีในลกัษณะเดียวกบักรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET และ mai35 

(3)  การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ  
 ส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก ากบัดูแลเดียวกบักรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET 
และ mai โดยผอ่นปรนหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี36  

 
32 กรณีงบการเงินหกเดือนแรกของปีบญัชี ให้จดัส่งภายใน 90 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี 
33 ต้องปรับปรุงข้อมูลใน SME filing ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยในเร่ืองค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis) ความเส่ียง รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้  
34 กรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET และ mai มีหนา้ท่ีตอ้งส่งงบการเงินรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสและภายใน 60 วนั
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี และมีหนา้ท่ีส่งรายงานประจ าปีภายในไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
35 รายงานภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์(โดยใชแ้บบรายงานเดียวกบั SET และ mai) 
36 หลักเกณฑ์ในเร่ืองการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการตามมาตรา 246 กรณี SME จะไม่มีการก าหนดข้อยกเว้นหน้าท่ี 
การรายงานในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (ธุรกรรม SBL) และการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ  
โดย บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั (NVDR) รวมถึงไม่มีขอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับกรณี SME ประสงคจ์ะปรับโครงสร้างและการท าการเสนอขาย



                                                            

14 
 

 

(3.1) ยกเวน้โดยไม่ก าหนดให้ตอ้งมี FA เป็นผูร่้วมจดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผูร่้วมจดัท าความเห็นของกิจการ37 ในกรณีท่ีมีการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจการ38  

(3.2) ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้ งหมด 
ของกิจการ รวมทั้งอาจพิจารณาลดรายการและข้อมูลท่ีเปิดเผย เช่น การลดระยะเวลาการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการให้เป็น 25 วนัท าการ การไม่ให้กิจการแก้ไขข้อเสนอในการท าค าเสนอซ้ือ  
(เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีการท าค าเสนอซ้ือแข่ง หรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง) การไม่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นยกเลิก 
การแสดงเจตนาขาย เป็นตน้ รวมถึงอาจพิจารณาปรับลดแบบเก่ียวกบัการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
เช่น แบบ 247-3 แบบ 247-5 แบบ 247-6-ก และแบบ 247-6-ข39  

(4)  การเพิ่มทุน 
 ส านักงาน ก.ล.ต. จะก าหนดให้กิจการใน SME Board ท่ีประสงค์จะเพิ่มทุนสามารถเสนอขาย
หุ้นต่อผูล้งทุนเป็นวงกวา้ง หรือเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ต่อผูล้งทุนในวงจ ากดั หรือเสนอ
ขายหุน้หรือ CD ต่อกรรมการและพนกังาน (“ESOP”) ได ้โดยกิจการมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าคญัในหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมัติวาระการเพิ่มทุน ซ่ึงมีข้อมูลขั้นต ่าเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้น  
(เช่น รายละเอียดการเสนอขาย วตัถุประสงค์การใช้เงิน และผลกระทบท่ีมีผลต่อผูถื้อหุ้น และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั เป็นตน้)  นอกจากน้ี จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ีดว้ย  

(4.1) หากเป็นการเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนเป็นวงกว้าง  (PO) กิจการต้องมีคุณสมบัติและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ SME-PO รวมถึงจะตอ้งไม่คา้งส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย ์หรือ 
คา้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญั จนเป็นเหตุในการขึ้นเคร่ืองหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
หุ้นท่ีออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์เดิมของบริษัทเพ่ือปรับโครงสร้างและการจัดการ (“share swap”) โดย SME สามารถท า  
share swap ได้โดยท าตามกระบวนการเสนอขายหุ้นแบบ SME-PO และท าตามเกณฑ์การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการส าหรับกรณี SME  
ไดอ้ยูแ่ลว้ รวมถึงจะมีการใชแ้บบต่าง ๆ ในเร่ืองน้ี เช่นเดียวกบักรณีของ SET และ mai เวน้แต่ในเร่ืองท่ีปรึกษาทางการเงิน 
37 รวมถึงไม่ก าหนดให้มีท่ีปรึกษาของผูถ้ือหุ้นให้ความเห็นในกรณีท่ีมีการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยอาศัยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(“whitewash”) 
38 กรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET และ mai ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้ผูท้  าค าเสนอซ้ือตอ้งจดัให้ FA เป็นผูร่้วมจดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และ
กิจการตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
39 แบบ 247-3 การประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  / แบบ 247-5 การประกาศปฏิเสธการท าค า เสนอซ้ือ /  
แบบ 247-6-ก การแกไ้ขระยะเวลารับซ้ือหรือขอ้เสนอในการท าค าเสนอซ้ือ และการประกาศขอ้เสนอสุดทา้ยหรือประกาศระยะเวลารับซ้ือสุดทา้ย / 
แบบ 247-6-ข การรายงานผลการเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้  
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(4.2) หากเป็นการเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในวงจ ากดั40 หรือเป็นการเสนอ
ขายหุ้นหรือ CD ต่อกรรมการและพนักงาน (“ESOP”) ท่ีเข้าข่ายเป็นการเสนอขายราคาต ่า41 จะต้องมีการ
ก าหนดใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในการคดัคา้นการเสนอขายหลกัทรัพย ์(“veto”)42  

 (5) การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามหมวด 3/1  
บริษทัมหาชนท่ีมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้หมวด 3/1  

การบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะมีขอ้ก าหนด ซ่ึงบริษทั
จะตอ้งปฏิบติัตามในเร่ืองการเขา้ท ารายการท่ีส าคญัในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการท า
รายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รวมถึงการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจและการพน้จากต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้ริหาร การก าหนดให้มีเลขานุการบริษทั การก าหนดวนั record date รวมถึงความรับผิดชอบ
ของกรรมการผูบ้ริหาร (fiduciary duties)   

(6) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
บริษทัท่ีมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่ใน SME Board จะอยู่ภายใต้ส่วนท่ี 1 การป้องกัน 

การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในหมวด 8 การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  
ซ่ึงมีขอ้ก าหนดและบทลงโทษส าหรับกรณีการสร้างราคาหลกัทรัพย ์การใช้ขอ้มูลภายในซ้ือขายหลกัทรัพย ์
และการเผยแพร่ขอ้มูลอนัมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์

(7) การเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก ากบัดูแล SME โดยใชห้ลกั Information-based ท่ีให้ SME มีหนา้ท่ีเปิดเผย

ขอ้มูลให้ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และเป็นผูรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้บริษทั
เปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี อย่างนอ้ยเป็นภาษาไทยตามรูปแบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถเปิดเผยได้ตลอดเวลาแม้ในระหว่างเวลาท าการซ้ือขาย 
(Auction Trading) 

(7.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด เช่น  
งบการเงิน และแบบ 56-1 SME One Report  

 
40 ก าหนดลกัษณะการเสนอขายแบบ PP เช่นเดียวกบับริษทัมหาชนจ ากดัในปัจจุบนั  
41 การเสนอขายราคาต ่ า  หมายถึง  ก าหนดราคาเสนอขายหรือก าหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ท่ีต ่ ากว่ า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียน ้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกินกว่า 15 วนัท าการติดต่อกนั  
ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น) หรือต ่ากว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นของกิจการ แลว้แต่ตวัใดจะสูงกว่า 
42 ตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นจ านวนรวมกนัตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คดัคา้นการเสนอขายในราคา
ดงักล่าว (กรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือ mai มีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากดั หากบริษทัจดทะเบียนก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ไวล้่วงหน้า บริษทัจดทะเบียนตอ้งยื่นขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. และหากราคาเสนอขายดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นราคาต ่า หลกัเกณฑ์ก าหนดให้สิทธิ 
veto กบัผูถ้ือหุ้น ส่วนในกรณีบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือ mai เสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการและพนกังาน หากการเสนอขายเขา้ข่ายเป็นราคาต ่า 
หลกัเกณฑก์ าหนดให้สิทธิ veto เช่นกนั)  รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาจมีมาตรการรองรับการเสนอขายหุ้นราคาต ่า เช่น การห้ามน าหุ้นท่ีซ้ือในราคาต ่า
ออกขายภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด (“silent period”) เป็นตน้  
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(7.2) ขอ้มูลตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. หรือตามเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงตอ้ง
เปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ (ภายใน 24 ชัว่โมงตามวนัท าการ) ไดแ้ก่  

(ก) มติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
(ข) มติคณะกรรมการหรือมติผู ้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจ่ายปันผล  

เพิ่ม/ลดทุน ซ้ือหุน้คืน ควบกิจการ เปล่ียนแปลงกรรมการ เลิกบริษทั เป็นตน้ รวมถึงมติคณะกรรมการเก่ียวกบั
การเรียกประชุมผูถื้อหุน้ 

(ค) เม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การท ารายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์รือรายการ
เก่ียวโยงกนั ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด การหยุดประกอบธุรกิจทั้งหมด หรือมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีจะส่งผล
กระทบให้รายไดข้องบริษทัลดลงเกินกว่า 50% ของรายไดร้วมปีล่าสุด รวมถึงเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบ  
การเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์

(ง) การก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือ Record Date เพื่อให้สิทธิใด ๆ  
แก่ผูถื้อหุ้น (รวมเรียกว่า “วนัให้สิทธิ”) โดยให้เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั และในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงวนัให้สิทธิดงักล่าว ให้เปิดเผยการเปล่ียนแปลงนั้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัให้สิทธิเดิม 
ท่ีเคยเปิดเผยไว ้

(7.3) ขอ้มูลรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 รายแรก ณ วนัให้สิทธิ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วนันับแต่วนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือวนัใหสิ้ทธิ 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถสอบถามกิจการให้เปิดเผยข้อมูลตามหัวข้อข้างต้นได้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงกิจการมีหน้าท่ีช้ีแจงข้อมูล ทั้ งจากท่ีผูล้งทุนสอบถาม หรือเม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีอาจกระทบการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยส์อบถามโดยไม่ชักช้า 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกิจการไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได้ตามท่ีมีการสอบถามหรือไม่เปิดเผยข้อมูลตาม 
ขอ้ 7.1 ตามเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการขึ้นเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) หรือ flag เพื่อให้ 
ผูล้งทุนทราบวา่กิจการไม่เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนด แต่จะไม่หยดุพกัการซ้ือขายหุน้ (ไม่ขึ้น H (Halt) หรือ SP 
(Suspension)) (ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลสามารถศึกษาไดต้ามเอกสารแนบ 1) 

(8) การเพิกถอนหุน้  
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดหลกัเกณฑก์ารเพิกถอน ดงัน้ี 

(8.1) การขอเพิกถอนโดยสมคัรใจ: ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทัตอ้งจดัให้มีผูท้  า 
ค าเสนอซ้ือหุน้ของกิจการตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเป็น Reasonable Exit ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(8.2) การเพิกถอนเม่ือมีเหตุเพิกถอน: เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพย ์
จะประกาศใหกิ้จการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและขึ้นเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) โดยยงัคงเปิดให้มีการ
ซ้ือขายหุน้ของกิจการไดต้ามปกติ 

(ก) หุน้สามญัมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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(ข) กิจการไม่น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบ
การเงินไม่ถูกตอ้ง 4 งวดติดต่อกนั 

(ค) กิจการไม่เปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 2 ปีติดต่อกนั 
(ง) กิจการไม่ช้ีแจงขอ้สอบถาม จนเป็นเหตุใหถู้กขึ้น NP เป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 
(จ) เม่ือเลิกบริษทั ไม่วา่โดยมติผูถื้อหุน้ ลม้ละลาย หรือศาลมีค าสั่งใหเ้ลิกบริษทั 

เม่ือคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติให้เพิกถอนหุ้นของกิจการ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการ
ซ้ือขายหุ้นของกิจการเป็นระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นนั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขหรือแนวทางด าเนินการอ่ืนใดเป็นการเพิ่มเติมได ้

(9) การยา้ยตลาดจาก SME Board ไปยงั SET หรือ mai 
 กิจการสามารถยื่นค าขอยา้ยตลาดได ้หากมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์รับหลกัทรัพย์ 

ใน mai หรือ SET แลว้แต่กรณี โดยกิจการตอ้งยื่นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเป็นการทัว่ไป
กับส านักงาน ก.ล.ต.  ตามท่ีก าหนด และเปิดเผยข้อมูลการย้ายตลาดตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด   
ทั้งน้ี ในระหว่างการด าเนินการดังกล่าว กิจการอาจขอให้ตลาดหลกัทรัพยห์ยุดพกัการซ้ือขายหุ้นเป็นการ
ชั่วคราว (ขึ้น SP) ใน SME Board ได้ เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการก าหนดราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ต่อประชาชน และการน าหุน้เขา้จดทะเบียนใน mai หรือ SET เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 

3.4 หลกัเกณฑ์การซ้ือขายใน SME Board 
 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใช้ระบบซ้ือขายเดียวกนักบัการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น SET และ mai  รวมถึงการ
ก ากบัดูแลและมาตรการป้องกนัความเส่ียงต่าง ๆ (BCP) จะเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั แต่จะก าหนดหลกัเกณฑ์
แตกต่างกนับางส่วนให้เหมาะสมกบั SME และเพื่อให้การซ้ือขายเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นธรรมตาม
หลกั Fair & Orderly Market ดงัน้ี 

3.4.1 ใหซ้ื้อขายผา่นบริษทัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์โดยผา่นเจา้หนา้ท่ีรับอนุญาต (Trader) หรือ 
Internet Trading ทั้งน้ี การต่อเช่ือมระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกกบัระบบการซ้ือขาย รวมทั้งการซ้ือขาย
ผา่นระบบของสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑปั์จจุบนั 

3.4.2 ใช้ระบบซ้ือขายปัจจุบนั โดยสามารถท าการซ้ือขายไดต้ั้งแต่เวลา 9:30 – 11:00 น. และมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑซ้ื์อขายแตกต่างกนับางส่วน เช่น 

(1) จบัคู่ค  าสั่งซ้ือขายแบบ Auction วนัละ 1 รอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่วงเวลาซ้ือขาย วิธีการซ้ือขาย ประเภทค าส่ังซ้ือขาย 

ช่วงเวลาท าการซ้ือขาย  
(9:30น. - สุ่มเวลาจบัคู่*) 
 
* 10:30 - 10:35 น. 

- ระบบค านวณหาราคาซ้ือ
ขาย และจบัคู่ซ้ือขายคร้ัง
เดียวโดยสุ่มเวลา 

- Limit Order ซ่ึงเป็นการเสนอซ้ือขาย
ท่ีระบุราคาซ้ือขาย 

- At-the-Open (ATO) ซ่ึงเป็นการ 
เสนอซ้ือขายท่ีประสงคใ์หมี้การ 
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ช่วงเวลาซ้ือขาย วิธีการซ้ือขาย ประเภทค าส่ังซ้ือขาย 

- Trade Report ประเภท  
Big Lot และ Foreign 
ทั้งน้ี จะไม่อนุญาตให้
สมาชิกท ารายการเพื่อ 
ขอยกเลิก Trade Report  

ซ้ือขายท่ีราคาเปิด อยา่งไรก็ตาม  
ผูล้งทุนอาจตอ้งเพิ่มความระมดัระวงั 
เน่ืองจากการซ้ือขายใน SME Board  
ไม่ก าหนด Ceiling & Floor ดงันั้น  
ราคาซ้ือขายอาจไม่อยูใ่นช่วงราคา 
ท่ีสามารถรับความเส่ียงได ้ 

ช่วงนอกเวลาท าการซ้ือ
ขาย (Off-hour)  
(สุ่มเวลาจบัคู่* - 11:00 น.) 

- Trade Report (Big Lot/ 
Foreign /Off-hour) โดยไม่
อนุญาตใหท้ ารายการขอ
ยกเลิก Trade Report 

- 

(2) แยกการซ้ือขายของผูล้งทุนต่างดา้ว (-F) โดยไม่มี NVDR 
(3) ด าเนินการ Settlement ผ่านบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD)  

ในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีเกิดรายการซ้ือขาย 
(4) ห้ามขายชอร์ต / ไม่ให้มีการซ้ือขายผ่านระบบ Direct Market Access หรือ Algorithmic 

Trading / ไม่มี Stabilization 
(5) ไม่มี Ceiling & Floor และ Circuit Breaker โดยมี Board Lot เท่ากับ 1 หุ้น (ไม่มีการซ้ือ

ขายแบบ Odd Lot) 
(6) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั่งหยุดพกัการซ้ือขายโดยขึ้นเคร่ืองหมาย H หรือ SP กรณีมีเหตุท า

ใหก้ารซ้ือขายไม่อาจท าไดโ้ดยปกติ หรือเม่ือบริษทัร้องขอกรณีการยา้ยตลาดไป mai หรือ SET  
นอกจากน้ี  ในกรณี ท่ี เ กิด เหตุการณ์ ท่ีกระทบต่อสภาพการซ้ือขายใน SME Board  

(Market Disruption) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนด Ceiling & Floor เป็นรายหุน้หรือทั้ง SME Board ได ้
เน่ืองจากการซ้ือขายหุ้นใน SME Board จะตอ้งกระท าผ่านบริษทัสมาชิก ซ่ึงเป็นสมาชิกของ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น สมาชิกจึงมีหน้าท่ีต่าง ๆ ตามข้อก าหนดสมาชิกในปัจจุบนั และเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการ Settlement เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สมาชิกตอ้งเรียกใหผู้ซ้ื้อมีเงินเพียงพอเต็มจ านวนก่อนการ
ซ้ือและผูข้ายมีหุน้เพียงพอในบญัชีก่อนขาย โดยตอ้งคงเงินและหุน้ไวจ้นกวา่จะส้ินสุดการ Settlement ในวนัท่ี
เกิดรายการซ้ือขายหุน้นั้น 
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ส านักงาน ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงหลกัเกณฑ์การระดมทุนในวงแคบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี เพื่อให้การ

ระดมทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น43  
(1) เน่ืองจากเกณฑ์ปัจจุบนัก าหนดให้เฉพาะ SME ตามนิยามของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เท่านั้นท่ีสามารถระดมทุนผา่นหลกัเกณฑด์งักล่าวได ้ดงันั้น จึงเห็นควรเพิ่ม
ให้บริษทัจ ากดัขนาดใหญ่เกินกว่านิยามวิสาหกิจขนาดกลางตามกฎกระทรวงฯ44 สามารถระดมทุนในวงแคบ
โดยการออกหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debentures: CD) ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับวิสาหกิจ 
ขนาดกลาง45 เพื่อใหกิ้จการท่ีมีศกัยภาพและเติบโตไม่มีขอ้จ ากดัจากการระดมทุนในตลาดทุน 

(2) ก าหนดให้ใบหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งมีขอ้ความระบุว่า “กิจการจะไม่รับจดทะเบียนการโอน 
หุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้ นจะขัดกับข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ ท่ีได้จดทะเบียนไว้กับ 
ส านักงาน ก.ล.ต.” เพื่อให้ผูล้งทุนใน CD รับทราบถึงขอ้จ ากัดการโอนท่ีบริษทัได้มีการจดทะเบียนไวก้ับ
ส านกังาน ก.ล.ต.  

(3) ก่อนการเสนอขาย CD กิจการจะตอ้งมีมติออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ 
CD อยา่งเพียงพอ เพื่อความชดัเจนและลดความเส่ียงของผูล้งทุน กรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเตม็จ านวน46  

 

  

 
43 รวมถึงส านกังาน ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างการพิจารณานิยามและลกัษณะของผูล้งทุนส าหรับหลกัทรัพยท์ุกประเภท 
44 กิจการในภาคการผลิตสินคา้ ท่ีมีรายไดต้่อปีเกินกว่า 100 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 500 ลา้นบาท และกิจการในภาคการบริการ กิจการคา้ส่ง หรือกิจการ 

คา้ปลีก ท่ีมีรายไดต้่อปีเกินกว่า 50 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 300 ลา้นบาท  
45 ยกเวน้หลกัเกณฑใ์นเร่ืองการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผา่นตลาดทุนฯ  
46  ในการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เงินค่าหุ้นจะตอ้งเขา้มายงับริษทัหลงัมีมติเพ่ิมทุนเท่านั้น 

4. แนวทางการปรับปรุงการระดมทุนในวงแคบของ SME 
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แบบส ารวจความคดิเห็น 
 

เร่ือง หลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการระดมทุนของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)  
และตลาดรองส าหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”) 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือผูต้อบ 
 

ต าแหน่ง 
 

ช่ือบริษทั 
 

โทรศพัท ์
 

โทรสาร 
 

อีเมล ์
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  ผูล้งทุนทัว่ไป   ผูล้งทุนสถาบนั (II) 

   กิจการเงินร่วมลงทุน (VC)  
  นิติบุคคลร่วมลงทุน (PE)  

 ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (angel investor) 

  บริษทัมหาชนจ ากดั  บริษทัจ ากดั 

  บริษทัหลกัทรัพย ์  ส านกังานสอบบญัชี /ผูส้อบบญัชี 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั  

  หน่วยงานภาครัฐ     อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์2  

ส านกังาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรสาร: 0-2033-9535 หรือ e-mail: tayakorn@sec.or.th  

หรือ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 e-mail: wareeya@set.or.th 

 
*** ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยข์อขอบคุณท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 

 

mailto:tayakorn@sec.or.th
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แบบส ารวจความคดิเห็น 
 

ท่านเห็นดว้ยกบัหลกัเกณฑท่ี์เสนอดงัต่อไปน้ีหรือไม่ อยา่งไร 

หลกัเกณฑ์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. หลกัเกณฑ์การระดมทุนในวงกว้าง   

1.1 ประเภทและคุณสมบัติของกจิการ 
บริษทัมหาชนท่ีมีคุณสมบติัและลกัษณะตามท่ีก าหนด ในเร่ือง  

(1) ไม่มีลกัษณะเป็น Investment company และไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผิดกฎหมาย 
(2) ตอ้งน าหุ้นไปจดทะเบียนใน SME Board 
(3) งบการเงินตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน PAE และผา่นการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชี SME 

(4) ไม่มีประวติัในฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนเป็น 
การทัว่ไปอยา่งมีนยัส าคญั 

(5) กรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละสายงานตอ้งไม่มีลกัษณะขาดความ 
น่าไวว้างใจ  

(6) ระดมทุนไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทและไม่เกินกวา่ 500 ลา้นบาท  
รวมถึงจะตอ้งระดมทุนไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าการระดมทุนท่ีตั้งไว ้

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.2 การก าหนดประเภทผู้ลงทุน  
(1) ผูล้งทุนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน (PI) ไดแ้ก่ II VC PE  

ผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทุนหรือนกัวิเคราะห์ angel investor 
และคนคุน้เคยกบักิจการ 

(2) Qualified Investor (QI) และ Affluent Investor (AI) (ผูล้งทุนท่ีมีฐานะทาง
การเงิน และมีความรู้ มีประสบการณ์ในการลงทุน) 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  
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หลกัเกณฑ์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1.3 หน้าที่เกีย่วกบัการเสนอขาย 
(1) การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล (filing) โดยไม่ตอ้งมี FA ร่วมจดัท า และไม่มี

การยืน่ค าขออนุญาต แต่จะมีกระบวนการในการใหผู้ล้งทุนสามารถสอบถาม
ขอ้มูลได ้30 วนัก่อนท่ีจะมีการเร่ิม cooling-off period 14 วนั  

(2) เสนอขายหุน้ผ่านตวักลาง โดยตวักลางตอ้งปฏิบติัตาม sales conduct เดียวกบัการ
ขายผลิตภณัฑป์ระเภท risky / complex product และจะตอ้งมีระบบในการดูแล 
และตรวจสอบคุณสมบติัผูล้งทุนท่ีซ้ือขายทั้งใน SME-PO และ SME Board  
วา่มีคุณสมบติัเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

(3) กิจการมีหนา้ท่ีรายงานผลการขายหุน้ภายใน 45 วนั 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. หลกัเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน SME Board   

 (2.1) การก าหนดคุณสมบติัหลกัทรัพยแ์ละคุณสมบติับริษทัดงัต่อไปน้ี 
• เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีไดรั้บอนุญาตเสนอขายหุน้ต่อประชาชนจาก

ส านกังาน ก.ล.ต. 
• เป็นบริษทัท่ีเขา้นิยามวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีขนาดใหญ่กวา่หรือเป็น

บริษทัท่ีมี VC หรือ PE ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ไดเ้ขา้มาลงทุนใน
บริษทัแลว้ 

• ผา่นการอบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ตลาดทุนของ SME 
ของตลาดหลกัทรัพย ์

• การมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพย ์หรือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ใหค้วาม
เห็นชอบเป็นนายทะเบียน 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  
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(2.2) การก าหนด Silent Period 
กรณี IPO: 55% ของจ านวนหุ้นหลงั IPO โดยทยอยขายได ้25% หลงัครบ 6 เดือน 
(โปรดเลือกระยะเวลาขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 ทางเลือก 1: เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑข์อง SET และ mai (เป็นระยะเวลา 1 ปี) 
 ทางเลือก 2: ระยะเวลานอ้ยกวา่ SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา ___ )  
 ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกวา่ SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา ___ ) 

  

กรณี PP: 100% ของหุ้น PP โดยทยอยขายได ้25% หลงัครบ 6 เดือน  
(โปรดเลือกระยะเวลาขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 ทางเลือก 1: เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑข์อง SET และ mai (ระยะเวลา 1 ปี)  
 ทางเลือก 2: ระยะเวลานอ้ยกวา่ SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา ___ ) 
 ทางเลือก 3: ระยะเวลามากกวา่ SET และ mai (โปรดระบุระยะเวลา ___ ) 

  

ทางเลือกท่ีเลือก ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. หน้าทีภ่ายหลงัการเสนอขายและจดทะเบียนใน SME Board  
 

  

หน้าที่ภายหลงัการเสนอขาย 
(1) การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามรอบระยะเวลาและกรณีเกิดเหตุการณ์ส าคญั เช่น 

การจดัท าและน าส่งงบการเงินรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของปีบญัชี  
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี รายงานประจ าปี เป็นตน้ 

(2) การรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ 
ผูบ้ริหารของกิจการ และผูส้อบบญัชี ตามมาตรา 59  

(3)  การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ โดยมีการผ่อนปรนในเร่ืองไม่
ก าหนดใหต้อ้งมี FA เป็นผูร่้วมจดัท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์และ ปรับลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ 

(4)  การเพิ่มทุนโดยมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส าคญัในหนงัสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัวาระการเพิ่มทุน ซ่ึงมีขอ้มูลขั้นต ่าเพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูถื้อหุ้น และมีการก าหนดสิทธิ veto ใหก้บัผูถื้อหุน้กรณีท่ีเป็น
การเสนอขายราคาต ่า 
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(5)  การผ่อนปรนในเร่ืองการก าหนดให้มี IFA report กรณีการท ารายการไดม้า
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการท ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีมีนัยส าคัญและ
ตอ้งขอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. หน้าที่ภายหลงัการจดทะเบียนใน SME Board 
 

  

(1) การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ 
(1.1) การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยเป็นภาษาไทยผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย ์ได้

ตลอดเวลา แมใ้นช่วง Auction Trading  
(1.2) การก าหนดหวัขอ้การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามเอกสารแนบ 
(1.3) แนวทางการขึ้นเคร่ืองหมาย NP หรือรวบรวมขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบใน 

Website โดยมี flag โดยไม่หยดุการซ้ือขายหุน้ (ไม่ SP) กรณีบริษทัจด
ทะเบียนไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

(2) การเพกิถอนหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
(2.1) การก าหนดหลกัเกณฑก์ารขอเพิกถอนหุน้โดยสมคัรใจ โดยตอ้งไดรั้บมติจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และจดัให้มีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุน้ของกิจการตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเป็น Reasonable Exit 

(2.2) การก าหนดเหตุเพิกถอนหุน้โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือ 
• หุน้สามญัมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามเกณฑก์ าหนด 
• บริษทัไม่น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดง

ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 4 งวดติดต่อกนั 
• บริษทัไม่เปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 2 ปีติดต่อกนั 
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• บริษทัไม่ช้ีแจงขอ้สอบถาม จนเป็นเหตุใหถู้กขึ้น NP เป็นระยะเวลา 6 
เดือนติดต่อกนั 

• เม่ือเลิกบริษทั ไม่วา่โดยมติผูถื้อหุน้ ลม้ละลาย หรือศาลมีค าสั่งใหเ้ลิกบริษทั 
 และจะเปิดใหมี้การซ้ือขายหุ้นสามญัเป็นระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผล

เป็นการเพิกถอนหุน้สามญันั้น 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

(3) การย้ายตลาดไป SET หรือ mai 
การใหบ้ริษทัสามารถยืน่ค าขอยา้ยตลาดได ้หากบริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
เกณฑรั์บหลกัทรัพยใ์น SET หรือ mai แลว้แต่กรณี โดยบริษทัอาจขอใหต้ลาด
หลกัทรัพย ์ขึ้นเคร่ืองหมาย SP ใน SME Board ระหวา่งการด าเนินการยา้ยตลาด 
ไป SET หรือ mai 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. หลกัเกณฑ์การซ้ือขายใน SME Board  
 

(5.1) การใหผู้ล้งทุนซ้ือขายผา่นสมาชิกตลาดหลกัทรัพย ์โดยผา่น Trader หรือ 
Internet Trading โดยการต่อเช่ือมระบบส่งค าสั่งซ้ือขายของสมาชิกกบัระบบการ
ซ้ือขาย รวมทั้งการซ้ือขายผา่นระบบของสมาชิก ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ
หลกัเกณฑเ์ดียวกบั SET และ mai 
(5.2) การก าหนดหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายของ SME Board ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแตกต่าง
จาก SET และ mai ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์เสนอ 
• ใหซ้ื้อขายแบบ Auction Trading  
• แยกการซ้ือขายของผูล้งทุนต่างดา้ว (-F) โดยไม่มี NVDR 
• ก าหนด Board Lot เท่ากบั 1 หุน้ (ไม่มีการซ้ือขายแบบ Odd Lot) 
• ด าเนินการ Settlement ผา่น TSD ในวนัท าการท่ีเกิดรายการซ้ือขายนั้น 

คงอ านาจตลาดหลกัทรัพย ์อาจสั่งหยดุพกัการซ้ือขาย กรณีมีเหตุท าใหก้ารซ้ือขาย
ไม่อาจท าไดโ้ดยปกติ หรือเม่ือบริษทัร้องขอกรณีการยา้ยตลาดไป mai หรือ SET 
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(5.3) การไม่ก าหนดหลกัเกณฑก์ารซ้ือขายของ SME Board ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแตกต่าง
จาก SET และ mai  
• หา้มขายชอร์ต  
• ไม่อนุญาตใหมี้การซ้ือขายผา่นระบบ Direct Market Access / Algorithmic 

Trading  

• ไม่อนุญาตใหส่้งค าสั่งซ้ือขายเพื่อท า Stabilization 

• ไม่มี Ceiling & Floor / Circuit Breaker 

(5.4) การใหมี้ประเภทการเสนอซ้ือขายแบบ Limit Order และ At-the-Open (ATO) 
เท่านั้น 
(5.5) หลกัเกณฑก์ารก ากบับริษทัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์โดยสมาชิกตอ้งเรียก
ใหผู้ซ้ื้อมีเงินเพียงพอเตม็จ านวนก่อนการซ้ือ และผูข้ายมีหุ้นเพียงพอในบญัชีก่อน
ขาย โดยตอ้งคงเงินและหุน้ไวจ้นกวา่จะ Settlement รายการซ้ือขายในวนัท าการนั้น 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

 

6. การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การระดมทุนในวงแคบ 
(1) การเพิ่มเติมใหบ้ริษทัจ ากดัขนาดใหญ่เกินกวา่วิสาหกิจขนาดกลางสามารถ

ระดมทุนในวงแคบโดยการออกหุน้และ CD  
(2) การก าหนดใหใ้บหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งมีขอ้ความเพิ่มเติม “กิจการจะไม่รับ 

จดทะเบียนการโอนหุน้กูไ้ม่ว่าในทอดใด ๆ หากการโอนนั้นจะขดักบั 
ขอ้จ ากดัการโอนหุ้นกูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต.”  

(3) การท่ีตอ้งมีมติออกหุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ CD  
อยา่งเพียงพอ ก่อนการเสนอขาย CD  

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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 7. แบบแสดงรายการข้อมูล (ตามเอกสารแนบ 2) 
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเพียงพอ ครอบคลุมขอ้มูลส าคญัแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________  

8. รายงานผลการขาย (ตามเอกสารแนบ 3) 
 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

9. แบบ 56-1 SME one-report (ตามเอกสารแนบ 4) 
ขอ้มูลท่ีก าหนดใหเ้ปิดเผยเพียงพอ ครอบคลุมขอ้มูลส าคญัแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

  

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้สังเกตเพิ่มเติม 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตเพิม่เติม (ถ้ามี) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


