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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) เป็นหนึ่งในกลไกและช่องทางระดมทุนที่
ส าคญัแกผู่ป้ระกอบการธุรกจิ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นแหล่งของสนิคา้หรอืผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลาย 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดพ้ฒันาเกณฑร์บัหลกัทรพัยท์ีต่อบสนองการระดมทนุของธุรกจิหลายประเภทและ
ทกุขนาด ซึง่รวมถงึธุรกจิขนาดเลก็ หรอืธุรกจิทีต่อ้งการเงนิทุนสงูแต่อาจยงัไม่มผีลก าไรในช่วงแรก เพื่อ
ตอบสนองโอกาสในการลงทนุของผูล้งทนุกลุ่มต่างๆ ทีต่อ้งการผลตอบแทนและความเสีย่งทีต่่างกนั 

อยา่งไรกต็าม ในชว่งปี 2556 ถงึ 2558 บรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนเริม่มขีนาดเลก็ลง โดยเป็นบรษิทั
ทีผ่ลประกอบการผา่นเกณฑร์บัหลกัทรพัยข์ ัน้ต ่าไมส่งูนกั และเมือ่เขา้มาจดทะเบยีนไดไ้มน่าน บางบรษิทั
กม็ผีลประกอบการทีข่าดทนุ ประกอบกบัสภาพการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งปลายปี 2557 ถงึตน้ปี 2558 
มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้มากทัง้ปรมิาณและราคา โดยเฉพาะการซื้อขายในหุน้ขนาดเล็กหรอืราคาต ่ามกัมี
สภาพการซือ้ขายทีผ่ดิปกต ิ 

ภายใตเ้ป้าหมายและกลยุทธ์ระยะยาวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีต่อ้งการพฒันาตลาดทุนไทยให้
เกดิความยัง่ยนื โดยส่งเสรมิการเติบโตเชงิปรมิาณควบคู่กบัคุณภาพ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงได้มกีาร
พิจารณาทบทวนเกณฑ์รบัหลักทรพัย์ในปจัจุบันว่ายงัมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยค านึงถึงสภาพ
เศรษฐกจิ ขนาดบรษิทั และโครงสรา้งของผูล้งทนุในประเทศไทย รวมถงึนโยบายของภาครฐัประกอบการ
พจิารณา ดงันี้ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่บรษิทัส่วนใหญ่ยงัมขีนาดไม่ใหญ่นัก โดยบรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนกบั
กรมพฒันาธุรกจิการคา้มทีุนจดทะเบยีนเฉลีย่อยู่ที ่23 ล้านบาท1 เช่นเดยีวกบับรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่ขีนาดไมใ่หญ่นกัโดยสว่นใหญ่มทีนุจดทะเบยีนช าระแลว้ไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท  

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มผีูล้งทนุรายยอ่ยสงูเกอืบ 60% ของมลูค่าการซื้อขายทัง้หมด แตกต่างจากตลาด
หุน้ในแถบภูมภิาค เช่น Hong Kong Exchange (HKEx), Singapore Exchange (SGX) , Bursa 
Malaysia (BM) ซึ่งมผีูล้งทุนสถาบนัและผู้ลงทุนต่างประเทศในสดัส่วนสงู โดยผูล้งทุนรายย่อย ผู้
ลงทนุสถาบนั และผูล้งทนุต่างประเทศมคีวามคาดหวงัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั    

 รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนใหบ้รษิทัขนาดกลางหรอืขนาดเลก็ (Small and Medium Enterprises- 
SME) สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทนุได ้เนื่องจาก SME มคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ   

นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในตลาดหลักทรพัย์ใน
ภูมิภาคด้วย เพื่อให้เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขัน มี
มาตรฐานสากล ในขณะเดยีวกนัรกัษาสมดุลระหว่างการก ากบัดแูลคณุภาพตลาดกบัโอกาสทางธุรกจิ 

                                                           
1 ขอ้มลูจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ไตรมาส 4 ปี 2558 มบีรษิทัจ ากดัทีจ่ดทะเบยีนกบักรมฯ และด าเนินกจิการ
อยู่ 438,278 บรษิทั โดยมทีุนจดทะเบยีนรวมเท่ากบั 10.03 ลา้นลา้นบาท  
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จากการศกึษาทบทวนกฏเกณฑด์งักล่าว ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็สมควรใหม้กีารปรบัปรุงพฒันา
กฎเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีน อนัเป็นการยกระดบัคุณภาพบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่เป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วย
สง่เสรมิการพฒันาคณุภาพของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยา่งยัง่ยนื  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าการปรบัปรุงเกณฑใ์นครัง้นี้ จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ควรไดร้บัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บรษิทัจดทะเบยีน ทีป่รกึษาทางการเงนิ และผูล้งทุน ซึง่ผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ โดยโปรดน าสง่ขอ้คดิเหน็ต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ภายในวนัที ่18 มนีาคม 2559 ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่
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ส่วนท่ี 2: การปรบัปรงุข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

ส่วนท่ี 2.1: การปรบัปรงุคณุสมบติัของบริษทัท่ีจะเข้าจดทะเบียน 

เกณฑปั์จจบุนั  

ปจัจุบนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์  แบ่งตลาดรองรบัหุน้จดทะเบยีนเป็น 2 ตลาด คอื SET และ mai 
ตามขนาดและผลประกอบการ โดย SET เป็นตลาดส าหรบับรษิทัไทยหรอืบรษิทัต่างประเทศทีม่ขีนาด
ใหญ่ มผีลการด าเนินงาน (Track Record) ยาว และ mai เป็นตลาดส าหรบับรษิทัไทยขนาดกลางหรอื
ขนาดยอ่ม (SME) มผีลการด าเนินงาน (Track Record) สัน้ โดยบรษิทัทีย่งัไมม่ผีลก าไรสามารถระดมทนุ
ไดท้ัง้ในตลาด SET และ mai สรปุไดต้ามตารางที ่1 

ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีน 
  SET mai 

Profit Test  Market Cap. Test Profit Test Market Cap. Test 

Paid up Capital 300 ลบ. 20 ลบ. 
Equity after IPO 300 ลบ. 20 ลบ. 
Profit / Market Cap.  2-3 ปี: 50 ลบ. และ

ปีล่าสดุ 30 ลบ. 
5,000 ลบ. 

 

> 0  
 

1,000 ลบ. หรอื 500 ลบ. กรณ ี
ธุรกจิพลงังานหมนุเวยีน 

Track Record  3 ปี 2 ปี 1 ปี 
Free Float  25% + 1,000 ราย 

(20% ถา้ Paid up >3,000 ลบ.)  
20% + 300 ราย 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาให้ความเหน็   

1. ในช่วงปี 2556 – 2558 ทีผ่่านมา มบีรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จ านวนทัง้สิ้น 97 
บรษิทั แบ่งเป็นเขา้จดทะเบยีนใน SET 49 บรษิทั และ mai 48 บรษิทั สามารถสรุปการเขา้จด
ทะเบยีนไดต้ามตารางที ่2  

ตารางที ่2 สรปุการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
Criteria  SET mai 

Profit Test 45 43 
Market Cap. Test  3 4 
Infrastructure Co.  1 - 
Renewable Energy - 1 

Total 49 48 

1.1. เมื่อพิจารณาขนาดและผลประกอบการของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว 
เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์การเขา้จดทะเบยีน พบว่าบรษิทัส่วนใหญ่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนด้วย
เกณฑก์ าไร (Profit Test) มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ส่วนของผูถ้อืหุน้ (Equity) และผลการ
ด าเนินงานทีส่งูกว่าเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนมาก ดงันี้ 
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 บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน SET ม ีPaid up Capital ตัง้แต่ 300 ลา้นบาท ซึง่สอดคล้องกบั
เกณฑร์บัหลกัทรพัย ์ในขณะทีบ่รษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน mai ม ีPaid up Capital ตัง้แต่ 85 
ลา้นบาท ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ี ่20 ลา้นบาท  

 Equity ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน SET และ mai มคี่าทีส่งูกว่าเกณฑค์่อนขา้งมากโดยค่า 
Equity ต ่าสุดของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน SET และ mai เท่ากบั 554 ลา้นบาท และ 169 
ลา้นบาท ตามล าดบั   

 บรษิัทที่จดทะเบียนใน SET มีก าไรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในขณะที่บรษิัทที่จด
ทะเบยีนใน mai มกี าไรสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

1.2. บรษิัทที่จดทะเบียนด้วย Profit Test ใน SET มคี่ามธัยฐาน (Median) ของ Market 
Capitalization ที่ 6,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 5,000 ล้านบาท ในขณะที่
บรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนใน mai ม ีMedian ของ Market Capitalization อยู่ที ่800 ลา้นบาท ซึง่
ต ่ากว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 1,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ โดยหลกัการแล้วบรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนดว้ย 
Market Capitalization Test ควรจะเป็นบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่กว่าบรษิทัทัว่ไป ดงันัน้ จงึอาจ
กล่าวไดว้่า Market Capitalization Test ของ SET ยงัไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการขา้งตน้  

1.3. บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนดว้ย Market Capitalization Test มกัเป็นบรษิทัทีม่ผีลขาดทุน บางบรษิทัมี
สว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity) ตดิลบกอ่นไดร้บัเงนิเพิม่ทนุจาก IPO  

2. จากการศกึษาเกณฑข์องตลาดต่างประเทศในแถบภูมภิาค ไดแ้ก่ Hong Kong Exchange (HKEx), 
Singapore Exchange (SGX) , Bursa Malaysia (BM) และ Korea Exchange (KRX) พบว่า  

 HKEX, SGX และ BM มกีารแบ่งตลาดรองรบัหุน้เป็น 2 ตลาด คอื ตลาดส าหรบับรษิทั
ขนาดใหญ่ และตลาดส าหรบั Growth / Emerging Companies  เช่นเดยีวกบัประเทศไทย 
ในขณะที ่KRX มตีลาดรองรบัหุน้ถึง 3 ตลาด โดยตลาดที ่3 เป็นตลาดส าหรบั Start-up 
SMEs ทีใ่หซ้ือ้ขายไดเ้ฉพาะผูล้งทนุทีไ่ดร้บัการรบัรอง (Accredited Investor) เทา่นัน้ 

 ตลาดส าหรบับรษิทัขนาดใหญ่ จะพจิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะจดทะเบยีนจากก าไร 
และ Track Record  หรอืหากบรษิทัยงัไม่มกี าไร กต็อ้งมขีนาดใหญ่มากในเชงิของ Market 
Capitalization ซึ่งแต่ละประเทศจะก าหนดเกณฑ์ใหส้อดคล้องกบัขนาดบรษิทัในประเทศ
ของตน โดยสว่นใหญ่มตีวัเลขสงูกว่าเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 ตลาดส าหรบั Growth / Emerging Companies ของ SGX และ BM ไม่มกีารก าหนด
คณุสมบตัไิว ้แต่จะใหท้ีป่รกึษาทางการเงนิ (Sponsor) เป็นผูค้ดัเลอืกว่าบรษิทัใดเหมาะสม
ทีจ่ะเขา้จดทะเบยีน โดย SGX และ BM จะก ากบัการท าหน้าทีข่อง Sponsor ในส่วนของ 
KRX นัน้ จะใชเ้กณฑ ์Profit Test หรอื Market Capitalization Test ทีจ่ะผ่อนคลายกว่า
เกณฑด์งักล่าวในตลาดส าหรบับรษิทัขนาดใหญ่ ส่วนของ HKEx จะก าหนดเฉพาะ Market 
Capitalization Test   
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 KRX, HKEx และ BM ก าหนดสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) ที ่25% 
ซึง่เป็นสดัส่วนทีเ่ท่ากนัระหว่างตลาดส าหรบับรษิทัขนาดใหญ่ และตลาดส าหรบั Growth / 
Emerging Companies  

ข้อหารือท่ี 1: การปรบัคณุสมบติัของบริษทัท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัทีจ่ะระดมเงนิจากประชาชนในวงกวา้งและซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็น
บรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิเขม้แขง็ ผลประกอบการด ีหรอืม ีMarket Capitalization ใหญ่เมื่อเทยีบกบับรษิทั
ทัว่ไปและสภาพคล่องเพยีงพอ ในขณะเดียวกนัก็ไม่เป็นการปิดกัน้โอกาสในการระดมทุนของบรษิัท
โดยเฉพาะ SME ตามนโยบายของภาครฐั  และคงความสามารถในการแขง่ขนัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่ ี
ผูล้งทนุรายยอ่ยเป็นหลกั จงึเหน็ควรปรบั Positioning ของ SET และ mai ดงันี้  

1) SET เป็นตลาดรองรบับรษิทัไทยหรอืบรษิทัต่างประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ ม ีTrack Record ยาว 
และเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการดี โดยขอเสนอปรับปรุงคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าจด
ทะเบยีนใน SET ดา้น Equity และ Market Capitalization   

2) mai เป็นตลาดเพือ่รองรบับรษิทั SME ไทยทีม่ ีTrack Record สัน้ อาจยงัไม่มกี าไรกไ็ด ้ซึง่กรณี
ทีย่งัไม่มกี าไร ตอ้งเป็นบรษิทัทีต่อ้งการใชเ้งนิทุนสงู จงึขอปรบัคุณสมบตัใินส่วนของ Paid up 
capital, Equity  และ Market Capitalization อย่างไรกต็าม เพื่อสนับสนุนการเขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนของบรษิัทขนาดเล็กตามนโยบายของภาครฐั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะเพิ่มอกีช่องทาง
ส าหรบับรษิทัขนาดเล็กใหส้ามารถเขา้จดทะเบยีนใน mai ได ้หากบรษิทัมธีุรกจิเงนิร่วมลงทุน 
(Venture Capital) ร่วมลงทุนดว้ย เป็นการแสดงว่าธุรกจิดงักล่าวมศีกัยภาพเป็นทีส่นใจของผู้
ลงทนุ Venture Capital ทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์    

รายละเอยีดการปรบัปรงุคณุสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนแสดงไดต้ามอกัษรตวัหนาในตารางที ่3 

ตารางที ่3 สรปุขอ้เสนอการปรบัปรงุเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีน 
  SET mai 

Profit Test  Market Cap. Test Profit 
Test 

Market Cap. Test บ. ท่ี Venture Cap. * ถือ
หุ้น >  10  %  

Paid up   300 ลบ. 20 50 ลบ. 20 ลบ.  
Equity 300 500 ลบ.  + 

 ก่อน IPO ต้องมี Equity > 0 
20  100 ลบ.  +  

 ก่อน IPO ต้องมี Equity > 0 
20 ลบ.  +  

ก่อน IPO ต้องมี Equity 
> 0 

Profit / 
Market Cap.  

2-3 ปี: 50 
ลบ. และปี
ล่าสดุ 30 
ลบ. 

5,000  7,500 ลบ.+  
EBIT ปีลา่สุด + ก าไร
สะสมของปีท่ีเขา้ต้อง

เป็น > 0   

> 0  
10 ลบ. 

1,000 ลบ. หรอื 500 
ลบ. กรณีธุรกจิ

พลงังานหมุนเวยีน 

 
10 ลบ.  

Track 
Record  

3 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี  

Free Float  25% + 1,000 ราย 
(20% ถา้ Paid up >3,000 ลบ.)  

20% 25% + 300 ราย 
(20% ถ้า Paid up >3,000 ลบ.) 

*    หมายถงึ นิตบิุคคลร่วมลงทุน หรอืทรสัตเ์พื่อกจิการเงนิร่วมลงทุน หน่วยงานรฐัหรอืนิตบิุคคลทีท่ าธุรกจิเงนิร่วมลงทุน  
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ส่วนท่ี 2.2: การก าหนดมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ (พาร)์ ขัน้ต า่ 

เกณฑปั์จจบุนั  

ตลาดหลักทรพัย์ฯ เคยก าหนดพาร์ข ัน้ต ่าที่ 10 บาท แต่ได้ยกเลิกไปเมื่อปี 2543 เนื่องจาก
ตอ้งการใหบ้รษิทัจดทะเบยีนมคีวามยดืหยุ่นในการใชพ้ารเ์ป็นเครื่องมอืในการเพิม่สภาพคล่องในการซื้อ
ขาย และเพิม่การกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัไปยงัผูถ้อืหุน้ในวงกวา้ง  

ข้อมลูประกอบการพิจารณาการให้ความเหน็   

1. ในปี 2555-2558 บรษิทัจดทะเบยีนมแีนวโน้มแตกพารเ์พิม่ขึน้ ดงัแสดงไดต้ามรปู 1  

รปู 1 จ านวนบรษิทัทีแ่ตกพารใ์นชว่งปี 2555 - 2558 

 
 

ในจ านวนนี้ บรษิทัจดทะเบยีนบางแห่งใชว้ธิกีารแตกพารใ์นลกัษณะทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ในการเพิม่สภาพคล่องในการซื้อขาย และด าเนินการในช่วงเวลาทีอ่าจไม่เหมาะสม เนื่องจากมกีาร
ด าเนินการในขณะทีร่าคาซื้อขายต่อหุน้อยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมากนัก และมสีภาพคล่องในการซื้อขาย
มากพอควร ซึง่การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวอาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ และผูล้งทุนสบัสนในขอ้มลูของ
บรษิทัจดทะเบยีน และอาจเขา้ใจผดิในวตัถุประสงคข์องการแตกพารไ์ด ้  

2. บรษิทัทีม่พีารต์ ่ามแีนวโน้มทีน่ าไปสูก่ารเกง็ก าไรไดง้า่ย บรษิทัทีม่พีารไ์มเ่กนิ 0.50 บาท มสีดัส่วนใน
การตดิ Cash Balance สงูกว่าเมือ่เทยีบกบับรษิทัทัง้หมดในชว่งพารเ์ดยีวกนั 

3. เมือ่พจิารณาสถติกิารเขา้จดทะเบยีนของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ช่วงปี 2556 – 2558 ทีผ่่านมา 
พบว่า บรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนจ านวนมากกว่า 80% ก าหนดพารต์ัง้แต่ 0.50 บาทขึน้ไป  

 

ชว่งราคา (บาท)  
ณ วนัทีบ่อรด์มมีต ิ
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4. หากพจิารณาสถติขิองบรษิทัจดทะเบยีนไตรมาส 4 ปี 2558 ตามตารางที ่4 พบว่าบรษิทัจดทะเบยีน
ทีม่พีารไ์มเ่กนิ 0.50 บาท มจี านวน 18% โดยมรีาคาอยูร่ะหว่าง 0.03 - 45.78 บาท ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่
สงูมากนกั  จงึอาจกล่าวไดว้่าบรษิทัในกลุ่มนี้ยงัไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งแตกพาร ์ 

ตารางที ่4 ชว่งราคาพารแ์ละราคาตลาด ไตรมาส 4 ปี 2558 

 ข้อหารือท่ี 2 : การก าหนดพารข์ัน้ต า่   

เพื่อใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนและบรษิทัจดทะเบยีนมพีาร์ทีเ่หมาะสม ไม่ใชก้ารแตกพารใ์น
ลกัษณะทีไ่มต่รงตามวตัถุประสงค ์จงึขอเสนอดงันี้  

1) การก าหนดพารข์ ัน้ต ่าส าหรบับรษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีน: เสนอใหบ้รษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนตอ้งมี
พารต์ัง้แต่ 0.50 บาทขึน้ไป เนื่องจากระดบัราคา IPO ทีช่ว่งพารด์งักล่าวยงัคงอยูใ่นระดบัทีไ่ม่สงู
หรอืต ่าจนเกนิไป และบรษิทัจะตอ้งด ารงพารไ์ม่ใหต้ ่ากว่า 0.50 บาท ตลอดเวลาทีเ่ป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนดว้ย 

2) การด าเนินการกบับรษิทัจดทะเบยีนในปจัจุบนั: ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีนในปจัจุบนันัน้ 
บรษิทัจะไมส่ามารถแตกพารท์ีจ่ะท าใหร้าคาพารต์ ่ากว่า 0.50 บาทได ้ดงันัน้ บรษิทัจดทะเบยีนที่
มรีาคาพารน้์อยกว่าหรอืเทา่กบั 0.50 บาท จะไมส่ามารถแตกพารไ์ดอ้กี 

3) ขอ้ยกเวน้เกณฑพ์ารข์ ัน้ต ่า: เพือ่ไมใ่หเ้กณฑพ์ารข์ ัน้ต ่านี้เป็นอปุสรรคต่อบรษิทัทีม่คีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งแตกพาร ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอขอ้ยกเวน้ใหแ้กบ่รษิทัดงัต่อไปนี้ 

 บรษิทัทีม่รีาคาปิด 6 เดอืนยอ้นหลงั ไมน้่อยกว่า 100 บาท หรอื 
 บรษิัทที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการหรอืปรบัโครงสร้างหนี้กบัสถาบนัการเงนิ  ทัง้นี้ 

ภายใน 12 เดือนหลงัจากการด าเนินการดงักล่าวแล้วเสร็จหรือก่อนกลบัมาซื้อขาย  
บรษิทัตอ้งแกไ้ขใหพ้ารก์ลบัมาไมต่ ่ากว่า 0.50 บาท หรอื 

 บรษิทัทีป่รบัโครงสรา้งทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ภายในเวลา 
12 เดอืนนับแต่วนัทีม่รีาคาพารต์ ่ากว่า 0.50 บาท บรษิทัต้องแกไ้ขใหพ้ารก์ลบัมาเป็น
ไมต่ ่ากว่า 0.50 บาท  

4) การด าเนินการหากพารต์ ่ากว่าทีก่ าหนด: ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถด ารงพารข์ ัน้ต ่า หรอืมกีาร
แตกพาร์จนท าให้พาร์ต ่ากว่า 0.50 บาท บรษิทัมเีวลาด าเนินการแกไ้ข 12 เดอืน หลงัจากนัน้ 
หากบรษิทัยงัไม่สามารถแกไ้ขเพื่อใหพ้าร์เป็นไปตามทีก่ าหนด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะเปิดเผย
ขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบ และบรษิทัอาจเขา้ขา่ยถกูเพกิถอนต่อไป 

 

ชว่งราคาพาร ์(บาท) < 0.25 0.25< x < 0.5 0.5 <x < 1 > 1 
# บรษิทัจดทะเบยีน 78 (11%) 52 (7%) 375 (53%) 199 (29%) 
ราคาตลาด Min-Max 0.03 – 23.54 0.23 – 45.78 0.04 – 459.10 0.12 – 2,069.61 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 
1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
 

ข้อหารือท่ี 1: การปรบัคณุสมบตัขิองบรษิทัทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

1.1   ท่านเหน็ด้วยกบัการทีจ่ะปรบัเกณฑร์บัหลกัทรพัย์ของ SET เพื่อใหบ้รษิทัทีจ่ะระดมเงนิจาก
ประชาชาชนในวงกว้างและซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นบรษิทัทีม่ฐีานะการเงนิเขม้แขง็ 
ผลประกอบการด ีหรอืม ีMarket Capitalization ใหญ่เมื่อเทยีบกบับรษิทัทัว่ไป ตามทีต่ลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม ่  

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะปรบัปรงุ  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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1.2   ทา่นเหน็ดว้ยกบัการปรบัเกณฑร์บัหลกัทรพัยข์อง mai เพือ่ให ้mai เป็นตลาดเพือ่รองรบับรษิทั 
SME ไทยทีม่ ีTrack Record สัน้ ซึง่อาจยงัไมม่กี าไรกไ็ด ้และเพิม่ชอ่งทางส าหรบับรษิทัขนาด
เลก็ใหส้ามารถเขา้จดทะเบยีนใน mai ได ้หากบรษิทัมธีุรกจิเงนิร่วมลงทุน (Venture Capital) 
ร่วมลงทุนด้วย เป็นการแสดงว่าธุรกจิดงักล่าวมศีกัยภาพเป็นที่สนใจของผู้ลงทุน Venture 
Capital ทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์  ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอหรอืไม ่

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะปรบัปรงุ  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 
ข้อหารือท่ี 2: การก าหนดพารข์ ัน้ต ่า 

2.1   ท่านเหน็ด้วยกบัการก าหนดพาร์ข ัน้ต ่าที่ 0.50 บาท เพื่อใหบ้รษิัทที่จะเขา้จดทะเบียนและ
บรษิทัจดทะเบยีนมพีาร์ทีเ่หมาะสม ไม่ใชก้ารแตกพาร์ในลกัษณะทีไ่ม่ตรงตามวตัถุประสงค์
หรอืไม ่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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2.2   ท่านเหน็ด้วยกบัการไม่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในปจัจุบนัแตกพาร์ทีจ่ะท าใหร้าคาพาร์ต ่ากว่า 
0.50 บาท หรอืไม ่ 

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะก าหนด  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

2.3   ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไม ่ทีจ่ะมขีอ้ยกเวน้ใหบ้รษิทัทีม่คีวามจ าเป็นสามารถแตกพารไ์ด้ เช่น บรษิทั
ทีม่รีาคาตลาดสงู หรอืบรษิทัทีอ่ยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ เป็นตน้  

 เหน็ดว้ย ทีจ่ะยกเวน้  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดสง่ความเหน็ของทา่นกลบัมาที ่wareeya@set.or.th ภายในวนัที ่18 มนีาคม 2559 หรอื
หากทา่นตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อคณุวารญีา พลิกึเรอืง โทรศพัท ์02-009-9805  
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