ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง (hearing)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อจท-2. 24/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (“SME”)
และตลาดรองสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”)
1. การรับฟังความคิดเห็น

จำนวน 1 ครั้งผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) (www.set.or.th)

2. เมื่อวันที่

14 กรกฎำคม 2564 ถึง 13 สิ งหำคม 2564

3. ผู้จัดส่ งความคิดเห็น

มีผูแ้ สดงควำมคิดเห็นรวม 36 รำย แบ่งเป็ น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน
ก.ล.ต. จำนวน 21 รำย และส่ งตรงถึงสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
จำนวน 15 รำย ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบกำร 8 รำย ผูล้ งทุน 5 รำย บริ ษ ัท
หลัก ทรั พ ย์ / ที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิ น 20 รำย และสภำธุ ร กิ จ ตลำดทุ น ไทย
(มีผเู ้ ข้ำชมทำงเว็บไซต์จำนวน 672 ครั้ง)

4. ประเด็นสาคัญ
SME ที่มีศกั ยภำพในกำรพัฒนำและเติบโตเป็ นกิจกำรขนำดใหญ่ ยังขำดแคลนช่องทำงกำรระดม
ทุนในวงกว้ำง และขำดตลำดรองที่เหมำะสมกับ ขนำดและกำรเติบโตของกิจกำร ดังนั้น สำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์ จึงได้ร่วมกันพิจำรณำออกหลักเกณฑ์เพื่อ รองรับกำรระดมทุนในวงกว้ำงสำหรับ
SME และจัดตั้งตลำดรองสำหรับ SME โดยได้เปิ ดรับฟั งควำมคิดเห็นเป็ นกำรทัว่ ไปแล้ว จึงขอสรุ ปผล
กำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้
ผูแ้ สดงควำมคิดเห็นส่ วนมำกเห็ นด้วยกับ หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพ ย์
นำเสนอ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
ประเด็น

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. กำรกำหนดประเภท
และคุณสมบัติของ
กิจกำร

(1.1) ควรพิจำรณำปรับเพิ่มวงเงิน
ระดมทุนเพิ่มขึ้น
(1.2) ควรกำหนดเกณฑ์ในรำยละเอียด
ให้ชดั เจน

ความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
รับประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมต่อไป

ประเด็น
2.กำรกำหนดประเภท
ผูล้ งทุน

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
(2.1) ควรพิจำรณำกำหนดแนวทำง
พิจำรณำคุณสมบัติของผูล้ งทุนให้
ชัดเจน เช่น ต้องมีประสบกำรณ์กำร
ลงทุนอย่ำงไร เป็ นผูล้ งทุน
ต่ำงประเทศได้หรื อไม่

ความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
(2.1) สำนักงำน ก.ล.ต. อยู่ระหว่ำง
กำรทบทวนแนวทำงกำรพิจำรณำ
ประเภทผูล้ งทุน โดยทบทวนตัวเลข
ฐำนะกำรเงินและคุณสมบัติที่
สะท้อนถึงควำมรู ้และประสบกำรณ์
กำรลงทุน และจะนำมำใช้ให้
สอดคล้องกับลักษณะและควำม
เสี่ ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งเมื่อได้
ข้อสรุ ปแล้วจะนำมำใช้กบั กรณีกำร
เสนอขำยหุน้ ในวงกว้ำงของ SME
และ SME Board ด้วย

(2.2) ควรเพิ่มให้ผลู ้ งทุน เช่น
strategic investor และผูล้ งทุน
รำยย่อยให้สำมำรถเข้ำซื้อขำย
โดยอำจกำหนดเกณฑ์เพื่อลดควำม
เสี่ ยง เช่น กำรจำกัดมูลค่ำกำรซื้อขำย
ของผูล้ งทุนรำยย่อยแทน

(2.2) สำหรับกำรเปิ ดให้ผลู ้ งทุนรำย
ย่อยเข้ำซื้อขำยหุน้ SME โดยกำร
จำกัดมูลค่ำกำรซื้อขำยในตลำดรอง
อำจจะไม่สำมำรถที่จะควบคุมได้
ในทำงปฏิบตั ิ เนื่องจำกผูล้ งทุน อำจ
เปิ ดบัญชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์กบั
บริ ษทั หลักทรัพย์หลำยแห่งได้
จึงไม่สำมำรถทรำบได้วำ่ ผูล้ งทุนรำย
ดังกล่ำวซื้อขำยเกินมูลค่ำ
ที่กำหนดไว้แล้วหรื อไม่อย่ำงไร

(2.3) กำรที่จำกัดประเภทผูล้ งทุนอำจ
ทำให้มีผลู ้ งทุนเข้ำมำซื้อขำยจำนวน
น้อย ทำให้ SME board
มีสภำพคล่องต่ำ และอำจก่อให้เกิด
กำร manipulate รำคำหุ้นได้ง่ำย
หรื อไม่

(2.3) เนื่องจำกหุ้นของ SME มีควำม
เสี่ ยงที่สูงกว่ำหุน้ ทัว่ ไปของบริ ษทั ที่
อยูใ่ น SET/mai จึงจำกัดผูล้ งทุนให้
เฉพำะผูท้ ี่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์
และมีฐำนะกำรเงินระดับหนึ่ง ทั้งนี้
รู ปแบบกำรซื้อขำยของ SME Board
จะเปิ ดให้ทำกำรซื้อขำยวันละ 1 ครั้ง

ประเด็น

3.หน้ำที่เกี่ยวกับกำร
เสนอขำย

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
และมีวิธีกำรกำหนดรำคำใน
ลักษณะ auction จึงมีโอกำสที่จะเกิด
กำรสร้ำงรำคำได้ยำกกว่ำ SET/mai

(3.1) ควรยังต้องมีกำรยืน่ คำขอ
อนุญำตและยืน่ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลตำมปกติ

(3.1) หลักกำรของกำรเสนอขำยหุน้
ในวงกว้ำงสำหรับ SME จะมุ่งเน้น
ในเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นหลัก
รวมถึงมีระบบให้ผลู ้ งทุนสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลไปยังกิจกำรได้
โดยตรง ซึ่งกิจกำรมีหน้ำที่ตอ้ งตอบ
คำถำมของผูล้ งทุน และหำกผูล้ งทุน
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลไม่ชดั เจน
หรื อไม่น่ำเชื่อถือก็อำจไม่ลงทุนใน
กิจกำร

(3.2) กำรไม่กำหนดให้ตอ้ งมีที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน (FA) ร่ วมจัดทำข้อมูลกับ
ผูอ้ อกหลักทรัพย์อำจทำให้ควำม
น่ำเชื่อถือของข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อ
นักลงทุนลดลง จึงเห็นว่ำ ควรต้อง
กำหนดให้มี FA ร่ วมจัดทำ แต่เสนอ
ให้ลดภำระหน้ำที่บำงเรื่ องของ FA
ลงได้

(3.2) กำรไม่กำหนดให้ตอ้ งมี FA
ร่ วมจัดทำข้อมูลและลงนำม
รับผิดชอบข้อมูล มีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยของ SME
โดยหำก SME มีควำมประสงค์ใน
กำรจัดให้มี FA ก็สำมำรถที่จะ
ดำเนินกำรได้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้
ร่ วมช่วยจัดเตรี ยมข้อมูล หรื อกำร
ร่ วมจัดทำข้อมูลและลงนำม
รับผิดชอบข้อมูล

(3.3) ควรใช้ sale conduct
เช่นเดียวกับหุ ้นที่ซ้ือขำยใน mai หรื อ
SET เนื่องจำกหุน้ ของ SME ไม่เข้ำ
ข่ำยเป็ น risky/complex product

(3.3) หุน้ SME ถือว่ำเป็ นมีควำม
เสี่ ยงที่สูงกว่ำหุน้ ที่ซ้ือขำยใน
SET/mai รวมถึงมีสภำพคล่องที่
อำจจะต่ำกว่ำ รวมถึงมีกำรผ่อนปรน

ประเด็น

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประกอบกับมีกำรเปิ ดให้เฉพำะผู ้
ลงทุนที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์
ลงทุนระดับหนึ่งเข้ำลงทุนได้เท่ำนั้น
อยูแ่ ล้ว

4.คุณสมบัติของบริ ษทั
และหลักทรัพย์ที่เข้ำ
จดทะเบียนใน SME
Board

ความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์ในบำงเรื่ อง จึงเห็นควรที่
จะกำหนดให้ตอ้ งใช้ sale conduct
ในกำรขำย risky/complex product
เพื่อให้ผลู ้ งทุนรู ้และทรำบถึงควำม
แตกต่ำงจำกหุ้นใน SET/mai

(4.1) ควรกำหนดให้มีกรรมกำรอิสระ (4.1) เพื่อเป็ นกำรลดภำระของ SME
ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ของ
ที่จะเข้ำมำเสนอขำยและจดทะเบียน
สำนักงำน ก.ล.ต.
ใน SME board จึงได้ผ่อนปรน
เกณฑ์ในเรื่ องนี้ลง โดยยังคงเกณฑ์
เรื่ องกำรที่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ยังคงต้องไม่ขำดควำมน่ำไว้วำงใจ
เช่นเดียวกับกรณี SET/mai รวมถึง
กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยละเอียดว่ำ
กิจกำรมีกรรมกำรอิสระ หรื อ
กรรมกำรตรวจสอบหรื อไม่
(4.2) ไม่ควรเปิ ดให้เฉพำะบริ ษทั
มหำชนเท่ำนั้น

(4.2) เนื่องจำกบริ ษทั มหำชนมีกลไก
ตำมกฎหมำยในเรื่ องกำรคุม้ ครอง
ผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยที่มำกกว่ำบริ ษทั
จำกัด ซึ่งมีควำมเหมำะสมกับกำร
เสนอขำยหุน้ ในวงกว้ำงมำกกว่ำ

(4.3) ควรกำหนด Silent Period โดย (4.3) สำนักงำน ก.ล.ต. รับไป
ให้มีระยะเวลำเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ พิจำรณำควำมเหมำะสมร่ วมกับ
ของ SET และ mai (เป็ นระยะเวลำ 1 ตลำดหลักทรัพย์ต่อไป
ปี ) ทั้งกรณี IPO และ PP

ประเด็น
5.หน้ำที่ภำยหลังกำร
เสนอขำย

6.กำรเพิกถอน
หลักทรัพย์ของ
ตลำดหลักทรัพย์

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
(5.1) รำยกำรMT/RPT ควรต้อง
กำหนดให้มี FA/IFA เพื่อช่วยในกำร
คำนวณรำคำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
ด้วย

ความเห็นของสานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์
(5.1) บริ ษทั สำมำรถกำหนดให้มีที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินในกำรร่ วมจัดทำ
ควำมเห็นได้

(5.2) กำรเปิ ดเผยข้อมูล ไม่ควรให้
สำมำรถเปิ ดเผยระหว่ำงเวลำทำกำร
ซื้อขำยได้

(5.2) สำนักงำน ก.ล.ต. รับไป
พิจำรณำควำมเหมำะสมร่ วมกับ
ตลำดหลักทรัพย์ต่อไป

ควรลดระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิก
ถอนหลักทรัพย์ ในเรื่ อง กำรที่บริ ษทั
ไม่ส่งงบกำรเงิน/ส่งไม่ถูกต้อง 4 งวด
ติดต่อกัน กำรไม่เปิ ดเผยมติที่ประชุม
สำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุน้ 2 ปี ซึ่งเป็ น
ระยะเวลำที่อำจนำนเกินควรหรื อไม่

สำนักงำน ก.ล.ต. รับไปพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมร่ วมกับตลำด
หลักทรัพย์ต่อไป

7.หลักเกณฑ์กำรซื้อขำย ควรเป็ น Limit Order เท่ำนั้น
สำนักงำน ก.ล.ต. รับไปพิจำรณำ
ใน SME board
เนื่องจำกหลักทรัพย์ในกระดำน SME ควำมเหมำะสมร่ วมกับตลำด
อำจจะไม่มีสภำพคล่องมำก ไม่ได้ซ้ือ หลักทรัพย์ต่อไป
ขำยทุกวัน และไม่มีกำรกำหนด
Ceiling & Floor ดังนั้น กำรส่ งคำสั่ง
แบบ ATO ที่ไม่มีกำรกำหนด range
รำคำที่ผลู ้ งทุนรับได้ จะมีควำมเสี่ ยง
เนื่องจำกรำคำอำจจะผันผวนมำก

