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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ไดส้นับสนุนการเขา้จดทะเบยีนของบรษิทัที่

ประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมและบรกิารทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยหีรอืใชค้วามรูเ้พื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาและ
ส่งเสรมินวตักรรม หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่คีวามส าคญัต่อการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั
และเพิม่ศกัยภาพของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกบัการให้ความสนับสนุนของภาครฐัและแผนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีน เพื่อสนับสนุนให้บรษิทัไทยทีม่กีาร
ประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมขา้งต้นและได้รบัการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 
รวมถึงเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ที่มมีูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 7,500 
ลา้นบาท สามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ได ้โดยหลกัเกณฑด์งักล่าวมผีล
ใชบ้งัคบัตัง้แต่ตน้ปี 2564 ทีผ่า่นมา 

ภายหลงัทีไ่ดเ้ริม่ใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าว มทีีป่รกึษาทางการเงนิและบรษิทัในกลุ่มอตุสาหกรรมดงักล่าว
สนใจน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหค้วามเหน็ว่าหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควร
เปิดกว้างเพื่อรองรบับรษิัทให้หลากหลายยิง่ขึ้น เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก าหนดเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทส าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึได้ทบทวนหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
และมแีนวคดิทีจ่ะขยายหลกัเกณฑน์ี้ใหค้รอบคลุมถงึบรษิทัไทยขนาดกลาง และบรษิทัต่างประเทศขนาดใหญ่ที่
สรา้ง Economic Value ใหก้บัประเทศไทย โดยไม่จ ากดัเฉพาะบรษิัทที่ได้รบัการสนับสนุนจาก BOI เท่านัน้ 
เพือ่สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางส าหรบักลุ่มอตุสาหกรรมทีม่กีารพฒันาทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
สอดคลอ้งกบันโยบายของภาครฐั 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวขา้งต้น โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ได้ตัง้แต่บดันี้จนถึงวนัที่ 8 มนีาคม 2565 ทางลิงค์ https://forms.gle/wrJ1VD6MZ3axG5xi9 หรอื 
Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศพัท ์02-009-
9801, 9805 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th  

https://forms.gle/wrJ1VD6MZ3axG5xi9
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

1. การปรบัปรงุหลกัเกณฑค์ณุสมบติัของบริษทัท่ีมีการประกอบธรุกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เหน็ควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองบรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิใน
กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยมหีลกัการสรปุไดด้งันี้  

1.1 ขนาดและผลประกอบการ: เพื่อสนับสนุนการเขา้จดทะเบยีนทัง้บรษิทัไทยขนาดใหญ่และขนาด
กลาง รวมถงึบรษิทัต่างประเทศขนาดใหญ่ทีม่ ีEconomic Value ต่อประเทศไทย โดยพจิารณาจาก
เงนิลงทนุ การจา้งงาน การใชว้ตัถุดบิ หรอืการใชง้านของประชากรในประเทศไทย เป็นตน้ รวมถงึ
ขยายใหบ้รษิทัดงักล่าวสามารถเขา้จดทะเบยีนได้โดยไม่จ ากดัเฉพาะบรษิทัทีไ่ด้รบัการสนับสนุน
จาก BOI ซึง่ตอ้งมขีนาดและรายไดข้ ัน้ต ่า ดงันี้  (ตวัหนงัสอืสนี ้าเงนิคอืขอ้เสนอปรบัปรงุ) 
 

หลกัเกณฑ ์ SET 
(บริษทัไทย หรือบริษทัต่างประเทศท่ีมี 

Economic Value ต่อไทย) 

mai 
(บริษทัไทย) 

(ปัจจบุนั: ไมม่หีลกัเกณฑร์องรบั) 
Market Cap.  7,500 ลบ. 2,000 ลบ. (Top Quartile ของ mai) 
มี  Track 
Record แ ล ะ
รายได้จากการ
ด าเนินงาน  

 > 3 ปี โดยมีรายได้จากการด าเนินงานปี
ล่าสุดส่วนใหญ่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย > 5,000 ลบ. และ Growth Rate 
เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 2 ปีล่าสดุเฉลีย่ > 20% 

 
 

ยกเว้นการพิจารณารายได้กรณีได้รบัการ
สนบัสนุนจาก BOI ในระดบัสงู1  

> 2 ปี โดยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานปีล่าสดุ > 
1,000 ลบ. (คา่ median ของ บรษิทั Top Quartile 
ของ mai) และ Growth Rate เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 2 
ปีล่าสุดเฉลี่ย > 20% (หรือพิจารณา Growth 
Rate 1 ปี > 20% หากบรษิทัม ีTrack Record 2 
ปี)  

ยกเว้นการพิจารณารายได้กรณีได้ร ับการ
สนบัสนุนจาก BOI ในระดบัสงู1  

ส าหรบัหลกัเกณฑอ์ื่นๆ รวมถงึแนวทางการพจิารณาคุณสมบตั ิเช่น ทุนช าระแลว้ ฐานะการเงนิ การ
กระจายการถอืหุน้รายยอ่ย การบรหิารงาน และ silent period เป็นตน้ ยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑปั์จจุบนั   

กรณีบรษิทัต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะก าหนดแนวทางการพจิารณาว่า บรษิทัม ีEconomic 
Value ทีม่นีัยส าคญัระดบัหนึ่งส าหรบัประเทศไทยในปีทีผ่่านมา โดยสามารถแสดงขอ้มลูอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอื
หลายอยา่งประกอบกนั โดยใชข้อ้มลูจากงบการเงนิล่าสดุ ดงันี้ 

• มปีระเทศไทยเป็นฐานการผลติทีส่ าคญั โดยพจิารณาจากเงนิลงทุน การจา้งงาน การใชว้ตัถุดบิ 
เป็นตน้ เมือ่เทยีบกบัตวัเลขของบรษิทัไมน้่อยกว่า 10% และตอ้งไมน้่อยกว่า 10 ลา้นบาท  

• มปีระชากรในประเทศไทยใชส้นิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัในจ านวนทีม่นีัยส าคญั โดยพจิารณา
จากรายไดจ้ากประเทศไทยเมื่อเทยีบกบัรายได้ทัง้หมดของบรษิทัไม่น้อยกว่า 10% และตอ้งไม่

                                                           
1 ไดร้บัการสนบัสนุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในกลุ่มกจิการ A1-A2 หรอืกลุ่มกจิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ตามคู่มอืการขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนของ BOI (https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf) 

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
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น้อยกว่า 500 ลา้นบาท หรอืจ านวนผูใ้ช้สนิคา้หรอืบรกิารในไทยเมื่อเทยีบกบัประชากรไทยไม่
น้อยกว่า 10% 

1.2  วตัถุประสงคก์ารระดมทุน: ใหบ้รษิทัน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (IPO) ส่วนใหญ่
ไปใชใ้นการด าเนินธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทีบ่รษิทัมกีารด าเนินการจนเริม่รบัรูร้ายได้
แล้ว โดยอาจน าไปใชพ้ฒันา ต่อยอด หรอืเสรมิศกัยภาพธุรกจิ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมดงักล่าวเป็น
ธุรกจิหลกัของบรษิทัต่อไป  

1.3  การเปิดเผยขอ้มลู: เพือ่ใหผู้ล้งทนุมขีอ้มลูเพยีงพอเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั ใหบ้รษิทัผู้
ยื่นค าขอจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินจัดท าแบบประเมินการประกอบธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Self-Assessment) และเปิดเผยในแบบ Filing ที่แสดงให้เห็นว่า
อตุสาหกรรมเป้าหมายเป็นหรอืมนีโยบายทีจ่ะเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั โดยมตีวัอยา่งขอ้มลู ดงันี้  
• ภาพรวมของธุรกิจ: อุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย , ความส าคญัต่อการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 
• ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร: เทคโนโลยทีีใ่ช,้ การสรา้งมลูคา่เพิม่, ความสามารถในการแขง่ขนั, การ

วจิยัและพฒันา 
• ผลการด าเนินงานโดยรวม: รายไดเ้ชงิพาณิชย์, ตวัชีว้ดัความส าเรจ็, แหล่งเงนิทุน, ทรพัยส์นิ

ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ  
• กรณีบรษิทัต่างประเทศ : Economic Value ต่อประเทศไทย 

ทัง้นี้ ภายหลงัเขา้จดทะเบยีน ให้บรษิัทเปิดเผยสดัส่วนรายได้จากการด าเนินงานในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พร้อมการน าส่งงบการเงนิประจ าปี จนกว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวจะเป็นธุรกจิหลกัของ
บรษิทั คอื มรีายไดจ้ากการด าเนินงานสว่นใหญ่มาจากอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

2. การปรบัปรงุกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

ตามทีค่ณะรฐัมนตรเีมื่อเดอืนกรกฏาคม 2564 ไดม้มีตเิหน็ชอบการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG (BCG Model) เป็นวาระแห่งชาต ิ(ปี 2564-2570) ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเหน็ควร
ปรบัปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าวทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมในการประกอบธุรกจิมากขึน้ภายใต ้BCG Model 
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กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายปัจจบุนั ข้อเสนอกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

1. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture 
and Biotechnology) 
2. การแปรรปูอาหาร (Food for the Future) 
3. เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels & 
Biochemicals) 
4. การแพทยแ์ละสขุภาพครบวงจร (Medical and 
Comprehensive Healthcare) 
5. การท่องเทีย่วกลุ่มรายไดด้แีละการท่องเทีย่วเชงิ
สขุภาพ (Affluent, Medical, and Wellness Tourism) 
6. ยานยนตส์มยัใหม ่(Next-Generation Automotive) 
7. การบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation & Logistics) 
8. ดจิทิลั (Digital) 
9. อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Smart Electronics) 
10. หุน่ยนต ์(Robotics) 
11. การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก่ 
Biotechnology, Nanotechnology,  
Digital Technology, Advanced Material Technology 

1. การเกษตรและอาหารขัน้สงู (Advanced 
Agriculture & Food) 
2. เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels & 
Biochemical) 
3. การต่อยอดทางการแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical for 
Future) 
4. การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Tourism) 
5. ยานยนตส์มยัใหม ่(Next-Generation Automotive) 
6. การบนิและโลจสิตกิส ์(Aviation & Logistics Total 
Solution) 
7. ดจิทิลัและพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Digital & E-
Commerce) 
8. อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Smart Electronics) 
9. หุน่ยนต ์(Robotics) 
10. การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก ่
Biotechnology, Nanotechnology,  
Digital Technology, Advanced Material Technology 

 

3. การก าหนดกลไกและกระบวนการพิจารณา  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดตัง้คณะท างาน New Listing เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะท างานดงักล่าวมหีน้าทีใ่หค้วามเหน็หรอืขอ้แนะน าเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ
ในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด รวมถงึใหค้วามเหน็เกีย่วกบั Economic Value ในกรณี
ทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นบรษิทัต่างประเทศ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณารบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
ทัง้นี้ คณะท างานดงักล่าวจะประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ม่เป็นผูม้สี่วนได้
เสยีทางตรง จ านวน 5 - 7 ทา่น  
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นี้หรอืผา่นทางลงิค ์https://forms.gle/wrJ1VD6MZ3axG5xi9) 

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

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

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

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

ข้อหารือท่ี 1: การปรบัปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบติัของบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมาย  

(1.1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการขยายให้บริษัทไทยขนาดกลางที่มีการประกอบธุรกิจในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถเขา้จดทะเบยีนใน mai ได้ เมื่อมขีนาดและรายได้ข ัน้ต ่าตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอ  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

https://forms.gle/wrJ1VD6MZ3axG5xi9
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(1.2) ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการขยายใหบ้รษิทัต่างประเทศทีม่กีารประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งม ีEconomic Value ต่อประเทศไทย สามารถเขา้จดทะเบยีนใน SET ได้ ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

(1.3) ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัแนวทางการพจิารณา Economic Value ต่อประเทศไทย ส าหรบัการเขา้
จดทะเบยีนใน SET ของบรษิทัต่างประเทศทีม่กีารประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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(1.4) ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการขยายใหบ้รษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สามารถเข้าจดทะเบียนได้ โดยไม่จ ากดัเฉพาะบรษิัทที่ได้รบัการสนับสนุนจาก BOI ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอ  

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

(1.5) ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบียนของบริษัทที่
รายได้ในอดีตส่วนใหญ่อาจไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่มีนโยบายที่จะพัฒนาให้
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นธุรกจิหลกัในอนาคตโดยน าเงนิที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้ใน
อตุสาหกรรมดงักล่าว ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญั ส าหรบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 10 

(1.6) ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่กบัการก าหนดหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
เพื่อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูลส าหรบัการตดัสนิใจลงทุน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่แสดงใหเ้หน็ว่าอุตสาหกรรม
เป้าหมายเป็นหรือจะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทในแบบ Filing และเปิดเผยสดัส่วนรายได้จากการ
ด าเนินงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายทุกปีจนกว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวจะเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั 
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

ข้อหารือท่ี 2: ท่านเห็นด้วยหรือไม่กบัการปรบัปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์องประเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการประกอบธุรกจิ
มากขึน้ภายใต ้BCG Model ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญั ส าหรบับรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 11 

ข้อหารือท่ี 3: ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการก าหนดกลไกและกระบวนการพจิารณา โดยการจดัตัง้
คณะท างาน New listing เพื่อให้ความเห็นหรือข้อแนะน าเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจใน กลุ่ม
อตุสาหกรรมเป้าหมายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or. th 
ภายในวนัที ่8 มนีาคม 2565  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


