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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 

1. การทบทวนหลกัเกณฑก์ารรบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนส าหรบับริษทัในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) มแีนวคดิทีจ่ะทบทวนหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการรบัหุน้

สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนส าหรบับรษิทัในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการ
ประกอบธุรกจิภายใต ้BCG Model เพื่อสนับสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางส าหรบับรษิทัในอุตสาหกรรมทีม่กีาร
พฒันาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ปิดกวา้งเพื่อรองรบับรษิทัใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  

เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายดงักล่าวขา้งต้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทส าคญัต่อการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงได้มกีารรบัฟังความคดิเห็นการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์จากผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง จากทัง้บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัหลกัทรพัย ์ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทัจดัการลงทนุ นกัวเิคราะหก์าร
ลงทุน ผูล้งทุน ตลอดจนสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย และชมรมวาณิชธนกจิ1 และ
ได้รบัความเหน็และขอ้เสนอทีเ่ป็นประโยชน์ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึได้น าความเห็นและขอ้เสนอแนะดงักล่าวมา
ปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สรปุไดด้งันี้ 

หลกัเกณฑ ์ SET mai 
 (ส าหรบับริษทัไทย และบริษทั

ต่างประเทศท่ีมีการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Contribution) 
อย่างน้อย 10% ในประเทศไทย2) 

(ส าหรบับริษทัไทย) 

ทุนช าระแล้ว  300 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 300 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 
Market Capitalization 7,500 ลา้นบาท 2,000 ลา้นบาท 
Track Record 3 ปี 2 ปี 
รายได้จากการด าเนินงาน 
(Operating Revenue) 
(ยกเว้นส าหรบับรษิทัที่ได้รบั BOI ใน
ระดบัสงู3) 

ปีล่าสดุ 5,000 ลา้นบาท โดยม ีGrowth 
Rate เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 2 ปีล่าสดุเฉลีย่ 20% 

  

ปีล่าสดุ 1,000 ลา้นบาท โดยม ีGrowth 
Rate เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 2 ปีล่าสดุเฉลีย่ 
20% (หรอืม ีGrowth Rate 1 ปี 20% 
หากบรษิทัม ีTrack Record 2 ปี) 

                                                           
1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรบัฟังความคิดเห็น และสรุปผลการรบัฟังความคิดเห็น ที่เผยแพร่ผ่านทาง www.set.or.th/th/rules-
regulations/market-consultation ล าดบัที ่49 
2 แนวทางการพจิารณาสดัส่วน Economic Contribution ในประเทศไทย จะพจิารณาจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งหรอืหลายปัจจยัประกอบกนั โดย
พจิารณาจากขอ้มลูทีป่รากฏในงบการเงนิปีล่าสุด ดงันี้ 
• มปีระเทศไทยเป็นฐานการผลติทีส่ าคญั โดยอาจพจิารณาจากเงนิลงทุน การจา้งงาน การใชว้ตัถุดบิ เป็นต้น เมือ่เทยีบกับตวัเลขของ

บรษิทัตอ้งไมน้่อยกว่า 10% และตอ้งไมน้่อยกว่า 10 ลา้นบาท  
• มปีระชากรในประเทศไทยใชส้นิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัในจ านวนทีม่นียัส าคญั โดยพจิารณาจากรายได้ของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

ไทยเมือ่เทยีบกบัรายไดท้ัง้หมดของบรษิทัตอ้งไม่น้อยกว่า 10% และต้องไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท หรอืจ านวนผูใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิาร
ในไทยเมือ่เทยีบกบัประชากรไทยไมน้่อยกว่า 10% 

3 บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (“BOI”) ในกลุ่มกจิการ A1-A2 หรอืกลุ่มกจิการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน ทัง้นี้  รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI 
(https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf)  

https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation
https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation
https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
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หลกัเกณฑ ์ SET mai 
เงินทุนหมุนเวียน (Cash Flow)  มเีพยีงพอส าหรบั 12 เดอืนขา้งหน้า  มเีพยีงพอส าหรบั 12 เดอืนขา้งหน้า  
ระยะเวลาห้ามขาย
หลกัทรพัย ์(Silent Period)  

3 ปี (ทยอยขายได ้20% เมื่อครบ 1 ปีและทุกๆ 6 เดอืนหลงัจากนัน้) 

วตัถปุระสงคก์ารระดมทุน จะน าเงนิทีไ่ดจ้าก IPO สว่นใหญ่ไปใชใ้นการด าเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
บรษิทัมกีารด าเนินงานจนมรีายไดเ้ชงิพาณิชยแ์ลว้ โดยจะน าไปใชพ้ฒันา / ต่อยอด / 
เสรมิศกัยภาพธุรกจิ เพื่อใหอ้ตุสาหกรรมดงักล่าวเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัต่อไป 

การเปิดเผยข้อมูล • เปิดเผยขอ้มลูในแบบ filing โดยบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละทีป่รกึษาทางการเงนิ:  
o Self-assessment ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหรอืมี

นโยบายทีจ่ะใหเ้ป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
• เปิดเผยขอ้มลูภายหลงัเขา้จดทะเบยีน: 
o เปิดเผยสดัสว่นรายไดจ้ากการด าเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายและความ

คบืหน้าในการด าเนินการตามแผนธุรกจิทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ filing ใน 
MD&A พรอ้มการน าสง่งบการเงนิแต่ละไตรมาส จนกว่าอตุสาหกรรม
ดงักล่าวจะเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั กล่าวคอื มรีายไดจ้ากการด าเนินงาน
สว่นใหญ่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

o จดั Opportunity Day ปีละ 1 ครัง้ เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้จดัท าร่างหลกัเกณฑ์ตามหลกัการขา้งต้นและเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล .ต. 
เพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งต่อมาตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัหนังสอืจากส านักงาน ก.ล.ต. แจ้งว่าคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มขีอ้สงัเกตต่อรา่งหลกัเกณฑด์งักล่าวใน 2 ประเดน็ คอื (1) บรษิทัควรมกีารประกอบธุรกจิในอตุสาหกรรม
เป้าหมายมาระยะเวลาหนึ่งจนเริม่มรีายไดเ้ชงิพาณิชยแ์ลว้ เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าอตุสาหกรรมเป้าหมายมแีนวโน้มที่
จะโตขึ้นเป็นธุรกิจหลกัได้ และ (2) บริษัทต่างประเทศควรม ีEconomic Contribution ในประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญัมากขึน้จาก 10% เป็นอยา่งน้อย 25%  

2. การสนับสนุนบริษทัท่ีมีทุนช าระแล้วน้อย แต่ฐานะทางการเงินดี 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัความคดิเหน็เพิม่เตมิถงึกรณีบรษิทัทีม่ทีนุช าระแลว้น้อยแต่มฐีานะการเงนิด ีซึง่

สนใจจะเขา้จดทะเบยีน โดยบรษิทัทีม่ทีุนช าระแลว้น้อย แต่มสี่วนของผูถ้อืหุน้สงู เนื่องจากบรษิทัมกีารระดมทุน
จากนักลงทุนในราคาสูงกว่าราคาพาร์ ส่งผลให้มสี่วนเกนิมูลค่าหุ้น (Share Premium) และส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity) สูง ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงเห็นควรทบทวนหลกัเกณฑ์การรบัหุ้นสามญัให้รองรบับรษิัทที่มีลักษณะ
ดงักล่าว 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้น โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ได้ตัง้แต่บดันี้จนถึงวนัที่ 20 มกราคม 2566 ทางลงิค์ https://forms.gle/bfu3ubW4RxGWt6nV7 หรอื 
Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ทัง้นี้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนโยบายก ากับตลาด โทรศัพท์  
02-009-9801, 9805 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

https://forms.gle/bfu3ubW4RxGWt6nV7
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

1. การทบทวนหลกัเกณฑก์ารรบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนส าหรบับริษทัในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนส าหรบับรษิทัใน
อตุสาหกรรมเป้าหมายใน 2 ประเดน็ ดงันี้  

1.1 รายได้จากการด าเนินงาน (Operating Revenue): เพื่อให้มัน่ใจว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายจะเป็น
ธุรกจิหลกัของบรษิทัต่อไป ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะก าหนดใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานในอุตสาหกรรม
ดงักล่าวเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้  
 ก าหนดรายได้จากการด าเนินงานปีล่าสดุ ดงัน้ี  

SET 
(บริษทัไทย หรือบริษทั

ต่างประเทศท่ีมี 
Economic Contribution 

ในประเทศไทย) 

• มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานรวมในปีลา่สดุไมน้่อยกว่า 5,000 ลา้นบาท (ยกเวน้
การพจิารณารายไดข้องบรษิทัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ในระดบัสงู) และ 

• มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง ดงันี้ 
1) เกนิ 50% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม (2,500 ลา้นบาท) หรอื  
2) 1,000 ลา้นบาท และม ีGrowth Rate 20% จากปีกอ่นหน้า 

mai 
(บริษทัไทย) 

• มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานรวมในปีลา่สดุไมน้่อยกว่า 1,000 ลา้นบาท (ยกเวน้
การพจิารณารายไดข้องบรษิทัทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ในระดบัสงู) และ 

• มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง ดงันี้ 
1) เกนิ 50% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม (500 ลา้นบาท) หรอื  
2) 200 ลา้นบาทและม ีGrowth Rate 20% จากปีกอ่นหน้า 

ส าหรบัหลกัเกณฑอ์ืน่ ๆ ทัง้กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการประกอบ
ธุรกจิภายใต้ BCG Model การเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึกลไกและแนวทางการพจิารณาคุณสมบตัิผูย้ ื่นค าขอ เช่น 
ฐานะการเงนิ การบรหิารงาน และ Silent Period เป็นตน้ ยงัคงเป็นไปตามหลกัการทีก่ล่าวในสว่นที ่1 

1.2 Economic Contribution ของบริษทัต่างประเทศ: กรณีบรษิทัต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็
ควรทบทวนเรือ่งการม ีEconomic Contribution ทีม่นียัส าคญัในประเทศไทยตามขอ้สงัเกตทีไ่ดร้บัดงักล่าวขา้งตน้ 
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัความเหน็อกีด้านว่าการก าหนดสดัส่วน Economic Contribution ที่สูง
เกนิไป อาจเป็นขอ้จ ากดัทีจ่ะท าใหบ้รษิทัต่างประเทศไมส่นใจทีจ่ะเขา้มาลงทนุในประเทศไทย โดยเฉพาะบรษิทัที่
มคีุณภาพทีอ่าจมทีางเลอืกทีจ่ะไประดมทุนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศแห่งอื่นได ้ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึ
ขอรบัฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัการก าหนด Economic Contribution ในประเทศไทยในสดัส่วนที่พิจารณาว่า
เหมาะสมระหว่าง 10% - 25%   

นอกจากนี้  บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัทอื่น  (Holding Company)  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะปรบัการพจิารณาบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั (Operating Company) จากปัจจุบนัคอื
บริษัทย่อยที่ก่อให้เกิดก าไรหลัก เป็นบริษัทย่อยที่มีผลการด าเนินงานสะท้อนตามเกณฑ์ที่เข้าจดทะเบียน  
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เพื่อรองรบักรณีทีผู่ย้ ื่นค าขอไม่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนดว้ยเกณฑก์ าไรสทุธ ิเช่น บรษิทัในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรอื
บรษิทัทีม่กีารลงทนุในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure Company)  

2.    การสนับสนุนบริษทัท่ีมีทุนช าระแล้วน้อยแต่ฐานะทางการเงินดี 
ปัจจุบนัมบีรษิทัทีม่ทีุนช าระแล้วน้อยแต่มฐีานะทางการเงนิดีทีส่นใจเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่ง

บรษิทัเหล่านี้ไดม้กีารระดมทุนจากนักลงทุนมาแลว้ และไดม้กีารเสนอขายหุน้เพิม่ทุนสูงกว่าราคาพาร ์ส่งผลให้
เกดิส่วนเกนิมูลค่าหุน้ (Share Premium) และส่วนของผูถ้อืหุน้ (Equity) สูง ดงันัน้ เพื่อสนับสนุนการระดมทุน
ของบรษิทัทีม่ลีกัษณะดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ควรปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนใน SET และ mai  ดงันี้  

• ยกเลกิคณุสมบตัเิรื่องทุนช าระแลว้ โดยจะพจิารณาฐานะทางการเงนิจากสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity) แทน 
เนื่องจากทนุช าระแลว้ไมไ่ดส้ะทอ้นฐานะทางการเงนิของบรษิทัอยา่งแทจ้รงิ 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิในส่วนของจ านวนหุน้ข ัน้ต ่าของผูถ้อืหุน้รายย่อย (Free Float) และจ านวน
หุ้นขัน้ต ่าที่เสนอขายแก่ประชาชน (Public Offering) เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัมขีนาดและสภาพคล่องที่
เพยีงพอแกน่กัลงทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มด่อ้ยไปกว่าเกณฑปั์จจุบนั  

(ตวัหนงัสอืสดี า คอื เกณฑปั์จจุบนั และ ตวัหนงัสอืสนี ้าเงนิ คอื ขอ้เสนอปรบัปรงุ) 
หลกัเกณฑ ์ SET mai 

ทุนช าระแล้ว  300 ลา้นบาท ไม่ก าหนด 50 ลา้นบาท ไม่ก าหนด 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity) 

• ก่อน IPO: > 0 
• หลงั IPO: 300 ลา้นบาท  

• ก่อน IPO: > 0 
• หลงั IPO: 50 ลา้นบาท  

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายย่อย (Free Float) 
(เขา้ทกุเงือ่นไข) 

• 1,000 ราย  
• 25% ของทุนช าระแล้ว  (หรือ 20% 

หากทนุช าระแลว้ > 3,000 ลา้นบาท) 
• เพิ่มจ านวนหุ้นขัน้ต ่ า  75 ล้านหุ้น 

[ค านวณจากทุนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท 
x par 1 บาท* x 25%] 

• 300 ราย 
• 25% ของทุนช าระแล้ว (หรือ 20% 

หากทนุช าระแลว้ > 3,000 ลา้นบาท)  
• เพิ่มจ านวนหุ้นขัน้ต ่ า  25 ล้านหุ้น 

[ค านวณจากทุนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 
x par 0.50 บาท* x 25%]  

การเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชน (Public 
Offering)  
(เขา้ทกุเงือ่นไข) 

• 15% ของทุนช าระแล้ว  (หรือ 10% 
หากทุนช าระแล้ว > 500 ล้านบาท 
หรอืมูลค่าหุ้นสามญัตามมูลค่าทีต่รา
ไว้  (par) > 75 ล้ า นบาท  แล้ ว แต่
จ านวนใดจะสงูกว่า) 

• เพิ่มจ านวนหุ้นขัน้ต ่ า  45 ล้านหุ้น 
[ค านวณจากทุนช าระแลว้ 300 ลา้นบาท 
x par 1 บาท* x 15%] 

• 15% ของทุนช าระแล้ว (หรือ 10% 
หากทุนช าระแล้ว > 500 ล้านบาท 
หรอืมลูค่าหุน้สามญัตามมลูค่า par > 
75 ล้านบาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า) 

• เพิ่มจ านวนหุ้นขัน้ต ่ า 15 ล้านหุ้น 
[ค านวณจากทุนช าระแลว้ 50 ลา้นบาท 
x par 0.50 บาท* x 15%]   

หมายเหตุ: *จากขอ้มูลบรษิทัที่เขา้จดทะเบยีนในปี 2560-2565 พบว่าส่วนใหญ่ บรษิทัที่เขา้จดทะเบยีนใน SET ม ีpar ที่ 1 บาท 
และ mai ม ีpar ที ่0.50 บาท  
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นี้หรอืผา่น https://forms.gle/bfu3ubW4RxGWt6nV7)  

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 

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

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการรบัฟังความคดิเหน็ การตดิต่อ 
และด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัฟังความคดิเหน็ดงักล่าว โดยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองภายใต้
ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมได้จาก https://www.set.or.th/th/privacy-
notice 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ข้อหารือท่ี 1: การทบทวนหลกัเกณฑ์การรบัหุ้นสามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนส าหรบับริษัท
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

(1.1) ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการก าหนดรายได้จากการด าเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายขัน้ต ่า 
รวมถงึการก าหนด Growth Rate ของรายไดจ้ากการด าเนินงานดงักล่าว ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายจะเตบิโตเป็นธุรกจิหลกัของ
บรษิทัต่อไปได ้ 

 เหน็ดว้ย  

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

https://forms.gle/bfu3ubW4RxGWt6nV7
https://www.set.or.th/th/privacy-notice
https://www.set.or.th/th/privacy-notice
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(1.2) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการพิจารณาการมี Economic Contribution ของบริษัท
ต่างประเทศในประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญั ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ เสนอ โดยท่านเหน็ว่าสดัส่วนที่
เหมาะสมควรเป็นเทา่ใด  

 เหน็ดว้ย โปรดระบสุดัสว่นทีท่า่นเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม  
 10%   20%  25%  อืน่ๆ โปรดระบ.ุ..….% 
 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 
 

(1.3) ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการพจิารณาบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลกั (Operating Company) ของ
บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) จากปัจจุบนัทีก่ าหนดว่า
จะตอ้งเป็นบรษิทัยอ่ยทีก่อ่ใหเ้กดิก าไรหลกั ปรบั เป็นบรษิทัยอ่ยทีม่ผีลการด าเนินงานสะทอ้นตามเกณฑท์ี่
เข้าจดทะเบียน เพื่อรองรบักรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ได้เข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ก าไรสุทธิ  ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอ  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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ข้อหารือท่ี 2: การสนับสนุนบริษทัท่ีมีทุนช าระแล้วน้อยแต่ฐานะทางการเงินดี 

(2.1) ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน โดย
ยกเลกิคณุสมบตัเิรื่องทนุช าระแลว้ และจะพจิารณาฐานะทางการเงนิจากสว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity) แทน 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 
 

(2.2) ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน โดย
ก าหนดจ านวนหุน้ข ัน้ต ่าของผูถ้อืหุน้รายยอ่ย (Free Float) และจ านวนหุน้ข ัน้ต ่าทีเ่สนอขายแกป่ระชาชน 
(Public Offering) เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอแก่นักลงทุนในการซื้อขายหลักทรพัย์ ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

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

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ E-mail:  MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or. th 
ภายในวนัที ่20 มกราคม 2566  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


