
 

 
 

ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (hearing)  
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขท่ี อจท-2. 24/2564  

เร่ือง หลกัเกณฑ์เพ่ือรองรับการระดมทุนของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME”)  
และตลาดรองส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”) 

 
1. การรับฟังความคิดเห็น จ ำนวน 1 คร้ังผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย  ์

                                              และตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และเวบ็ไซตข์อง 
                                              ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย”์) (www.set.or.th) 
 

2. เม่ือวันท่ี   14 กรกฎำคม 2564 ถึง 13 สิงหำคม 2564 
 

3. ผู้จัดส่งความคิดเห็น มีผูแ้สดงควำมคิดเห็นรวม 36 รำย แบ่งเป็น ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
                                             ก.ล.ต. จ ำนวน 21 รำย และส่งตรงถึงส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย ์
                                             จ ำนวน 15 รำย ประกอบด้วย ผูป้ระกอบกำร 8 รำย ผูล้งทุน 5 รำย บริษัท 
                                             หลักทรัพย์/ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 20 รำย และสภำธุรกิจตลำดทุนไทย  
                                             (มีผูเ้ขำ้ชมทำงเวบ็ไซตจ์ ำนวน 672 คร้ัง)  
 

4. ประเด็นส าคัญ 
SME ท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำและเติบโตเป็นกิจกำรขนำดใหญ่ ยงัขำดแคลนช่องทำงกำรระดม

ทุนในวงกวำ้ง และขำดตลำดรองท่ีเหมำะสมกบัขนำดและกำรเติบโตของกิจกำร ดงันั้น ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ จึงได้ร่วมกันพิจำรณำออกหลกัเกณฑ์เพื่อรองรับกำรระดมทุนในวงกวำ้งส ำหรับ 
SME และจดัตั้งตลำดรองส ำหรับ SME โดยได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นเป็นกำรทัว่ไปแลว้ จึงขอสรุปผล 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น ดงัน้ี 

 

ผูแ้สดงควำมคิดเห็นส่วนมำกเห็นด้วยกับหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ 
น ำเสนอ โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

1. กำรก ำหนดประเภท
และคุณสมบติัของ
กิจกำร 

 

(1.1) ควรพิจำรณำปรับเพิ่มวงเงิน
ระดมทุนเพิ่มขึ้น  
(1.2) ควรก ำหนดเกณฑใ์นรำยละเอียด
ใหช้ดัเจน  

รับประเด็นขอ้เสนอแนะไปพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมต่อไป 

http://www.sec.or.th/
http://www.set.or.th/


 

 
 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.กำรก ำหนดประเภท 
ผูล้งทุน  

(2.1) ควรพิจำรณำก ำหนดแนวทำง
พิจำรณำคุณสมบติัของผูล้งทุนให้
ชดัเจน เช่น ตอ้งมีประสบกำรณ์กำร
ลงทุนอยำ่งไร เป็นผูล้งทุน
ต่ำงประเทศไดห้รือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
(2.2) ควรเพิ่มใหผู้ล้งทุน เช่น  
strategic investor และผูล้งทุน 
รำยยอ่ยใหส้ำมำรถเขำ้ซ้ือขำย  
โดยอำจก ำหนดเกณฑเ์พื่อลดควำม
เส่ียง เช่น กำรจ ำกดัมูลค่ำกำรซ้ือขำย
ของผูล้งทุนรำยยอ่ยแทน  
 
 
 
 
 
(2.3) กำรท่ีจ ำกดัประเภทผูล้งทุนอำจ
ท ำใหมี้ผูล้งทุนเขำ้มำซ้ือขำยจ ำนวน
นอ้ย ท ำให ้SME board  
มีสภำพคล่องต ่ำ และอำจก่อใหเ้กิด
กำร manipulate รำคำหุ้นไดง้่ำย
หรือไม่ 

(2.1) ส ำนกังำน ก.ล.ต. อยู่ระหวำ่ง
กำรทบทวนแนวทำงกำรพิจำรณำ
ประเภทผูล้งทุน โดยทบทวนตวัเลข
ฐำนะกำรเงินและคุณสมบติัท่ี
สะทอ้นถึงควำมรู้และประสบกำรณ์
กำรลงทุน และจะน ำมำใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและควำม
เส่ียงของแต่ละผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเม่ือได้
ขอ้สรุปแลว้จะน ำมำใชก้บักรณีกำร
เสนอขำยหุน้ในวงกวำ้งของ SME 
และ SME Board ดว้ย 
 
(2.2) ส ำหรับกำรเปิดให้ผูล้งทุนรำย
ยอ่ยเขำ้ซ้ือขำยหุน้ SME โดยกำร
จ ำกดัมูลค่ำกำรซ้ือขำยในตลำดรอง 
อำจจะไม่สำมำรถท่ีจะควบคุมได้
ในทำงปฏิบติั เน่ืองจำกผูล้งทุน อำจ
เปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บั
บริษทัหลกัทรัพยห์ลำยแห่งได ้ 
จึงไม่สำมำรถทรำบไดว้ำ่ผูล้งทุนรำย
ดงักล่ำวซ้ือขำยเกินมูลค่ำ 
ท่ีก ำหนดไวแ้ลว้หรือไม่อยำ่งไร 
 
(2.3) เน่ืองจำกหุ้นของ SME มีควำม
เส่ียงท่ีสูงกวำ่หุน้ทัว่ไปของบริษทัท่ี
อยูใ่น SET/mai จึงจ ำกดัผูล้งทุนให้
เฉพำะผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์
และมีฐำนะกำรเงินระดบัหน่ึง  ทั้งน้ี 
รูปแบบกำรซ้ือขำยของ SME Board 
จะเปิดใหท้ ำกำรซ้ือขำยวนัละ 1 คร้ัง 



 

 
 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

และมีวิธีกำรก ำหนดรำคำใน
ลกัษณะ auction จึงมีโอกำสท่ีจะเกิด
กำรสร้ำงรำคำไดย้ำกกวำ่ SET/mai 
 

3.หนำ้ท่ีเก่ียวกบักำร
เสนอขำย 

(3.1) ควรยงัตอ้งมีกำรยืน่ค ำขอ
อนุญำตและยืน่แบบแสดงรำยกำร
ขอ้มูลตำมปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
(3.2) กำรไม่ก ำหนดใหต้อ้งมีท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน (FA) ร่วมจดัท ำขอ้มูลกบั
ผูอ้อกหลกัทรัพยอ์ำจท ำใหค้วำม
น่ำเช่ือถือของขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ 
นกัลงทุนลดลง จึงเห็นวำ่ ควรตอ้ง
ก ำหนดใหมี้ FA ร่วมจดัท ำ แต่เสนอ
ใหล้ดภำระหนำ้ท่ีบำงเร่ืองของ FA  
ลงได ้
 
 
 
(3.3) ควรใช ้sale conduct 
เช่นเดียวกบัหุ้นท่ีซ้ือขำยใน mai หรือ 
SET เน่ืองจำกหุน้ของ SME ไม่เขำ้
ข่ำยเป็น risky/complex product 

(3.1) หลกักำรของกำรเสนอขำยหุน้
ในวงกวำ้งส ำหรับ SME จะมุ่งเนน้
ในเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นหลกั 
รวมถึงมีระบบใหผู้ล้งทุนสำมำรถ
สอบถำมขอ้มูลไปยงักิจกำรได้
โดยตรง ซ่ึงกิจกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งตอบ
ค ำถำมของผูล้งทุน และหำกผูล้งทุน
เห็นวำ่กำรเปิดเผยขอ้มูลไม่ชดัเจน
หรือไม่น่ำเช่ือถือก็อำจไม่ลงทุนใน
กิจกำร  
 
(3.2) กำรไม่ก ำหนดใหต้อ้งมี FA 
ร่วมจดัท ำขอ้มูลและลงนำม
รับผิดชอบขอ้มูล มีวตัถุประสงค์
เพื่อลดภำระค่ำใชจ่้ำยของ SME  
โดยหำก SME มีควำมประสงคใ์น
กำรจดัใหมี้ FA ก็สำมำรถท่ีจะ
ด ำเนินกำรได ้ไม่วำ่จะเป็นกำรให้
ร่วมช่วยจดัเตรียมขอ้มูล หรือกำร
ร่วมจดัท ำขอ้มูลและลงนำม
รับผิดชอบขอ้มูล 
 
(3.3)  หุน้ SME ถือวำ่เป็นมีควำม
เส่ียงท่ีสูงกวำ่หุน้ท่ีซ้ือขำยใน 
SET/mai รวมถึงมีสภำพคล่องท่ี
อำจจะต ่ำกวำ่ รวมถึงมีกำรผ่อนปรน



 

 
 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกอบกบัมีกำรเปิดใหเ้ฉพำะผู ้
ลงทุนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์
ลงทุนระดบัหน่ึงเขำ้ลงทุนไดเ้ท่ำนั้น
อยูแ่ลว้  

หลกัเกณฑใ์นบำงเร่ือง จึงเห็นควรท่ี
จะก ำหนดใหต้อ้งใช ้sale conduct 
ในกำรขำย risky/complex product 
เพื่อใหผู้ล้งทุนรู้และทรำบถึงควำม
แตกต่ำงจำกหุ้นใน SET/mai  
 

4.คุณสมบติัของบริษทั
และหลกัทรัพยท่ี์เขำ้
จดทะเบียนใน SME 
Board 

(4.1) ควรก ำหนดใหมี้กรรมกำรอิสระ
ท่ีมีคุณสมบติัตำมเกณฑข์อง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4.2) ไม่ควรเปิดให้เฉพำะบริษทั
มหำชนเท่ำนั้น 
 
 
 
 
(4.3) ควรก ำหนด Silent Period โดย
ใหมี้ระยะเวลำเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์
ของ SET และ mai (เป็นระยะเวลำ 1 
ปี) ทั้งกรณี IPO และ PP 
 

(4.1) เพื่อเป็นกำรลดภำระของ SME 
ท่ีจะเขำ้มำเสนอขำยและจดทะเบียน
ใน SME board จึงไดผ้่อนปรน
เกณฑใ์นเร่ืองน้ีลง โดยยงัคงเกณฑ์
เร่ืองกำรท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ยงัคงตอ้งไม่ขำดควำมน่ำไวว้ำงใจ
เช่นเดียวกบักรณี SET/mai รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลรำยละเอียดวำ่
กิจกำรมีกรรมกำรอิสระ หรือ
กรรมกำรตรวจสอบหรือไม่ 
 
(4.2) เน่ืองจำกบริษทัมหำชนมีกลไก
ตำมกฎหมำยในเร่ืองกำรคุม้ครอง 
ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยท่ีมำกกวำ่บริษทั
จ ำกดั ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกบักำร
เสนอขำยหุน้ในวงกวำ้งมำกกวำ่ 
 
(4.3) ส ำนกังำน ก.ล.ต. รับไป
พิจำรณำควำมเหมำะสมร่วมกบั
ตลำดหลกัทรัพยต์่อไป 



 

 
 

ประเด็น ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

5.หนำ้ท่ีภำยหลงักำร
เสนอขำย 

(5.1) รำยกำรMT/RPT ควรตอ้ง
ก ำหนดใหมี้ FA/IFA เพื่อช่วยในกำร
ค ำนวณรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์
ดว้ย 
 
(5.2) กำรเปิดเผยขอ้มูล ไม่ควรให้
สำมำรถเปิดเผยระหวำ่งเวลำท ำกำร
ซ้ือขำยได ้ 
 

(5.1) บริษทัสำมำรถก ำหนดใหมี้ท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรร่วมจดัท ำ
ควำมเห็นได ้
 
 
(5.2) ส ำนกังำน ก.ล.ต. รับไป
พิจำรณำควำมเหมำะสมร่วมกบั
ตลำดหลกัทรัพยต์่อไป 

6.กำรเพิกถอน
หลกัทรัพยข์อง 
ตลำดหลกัทรัพย ์

ควรลดระยะเวลำในกำรพิจำรณำเพิก
ถอนหลกัทรัพย ์ในเร่ือง กำรท่ีบริษทั
ไม่ส่งงบกำรเงิน/ส่งไม่ถูกตอ้ง 4 งวด
ติดต่อกนั กำรไม่เปิดเผยมติท่ีประชุม
สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 2 ปี ซ่ึงเป็น
ระยะเวลำท่ีอำจนำนเกินควรหรือไม่  
 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. รับไปพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมร่วมกบัตลำด
หลกัทรัพยต์่อไป 

7.หลกัเกณฑก์ำรซ้ือขำย
ใน SME board  

 

ควรเป็น Limit Order เท่ำนั้น 
เน่ืองจำกหลกัทรัพยใ์นกระดำน SME 
อำจจะไม่มีสภำพคล่องมำก ไม่ไดซ้ื้อ
ขำยทุกวนั และไม่มีกำรก ำหนด 
Ceiling & Floor ดงันั้น กำรส่งค ำสั่ง
แบบ ATO ท่ีไม่มีกำรก ำหนด range 
รำคำท่ีผูล้งทุนรับได ้จะมีควำมเส่ียง 
เน่ืองจำกรำคำอำจจะผนัผวนมำก 
 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. รับไปพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมร่วมกบัตลำด
หลกัทรัพยต์่อไป 

 


