
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดร้ว่มแสดงความคดิเหน็เรื่อง

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัส าหรบับรษิทัในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

  
  ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หค้วามเหน็ผ่านทางเวบ็ไซต์ระหว่าง
วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2565 – 8 มนีาคม 2565 และจากการรบัฟังความคดิเหน็แบบกลุ่ม (Focus Group) จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ในวนัที ่22 และ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ซึง่มผีูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารรบัหุน้สามญัส าหรบับรษิทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทัง้สิ้น 40 ราย ได้แก่ ผูแ้ทนสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA), ผูแ้ทนสมาคมผู้
ลงทุนไทย (TIA), ทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) จ านวน 20 ราย, บรษิทัจดทะเบยีน จ านวน 6 ราย, ผูล้งทุน จ านวน 6 ราย, 
บรษิัทจดัการลงทุน จ านวน 3 ราย, นักวิเคราะห์การลงทุน จ านวน 2 ราย และบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จ านวน 1 ราย โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้  
  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารรบัหุ้นสามญั 
ส าหรบับริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
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ข้อหารือท่ี 1: การปรบัปรงุหลกัเกณฑค์ณุสมบติัของบริษทัท่ีมีการประกอบธรุกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑค์ณุสมบติัของบริษทัท่ีมีการประกอบธรุกิจในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

เพื่อรองรบับรษิทัทีจ่ะขอจดทะเบยีนหุน้สามญัใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมทีก่ าหนด
เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงเสนอปรบัปรุง
หลกัเกณฑ์การรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในส่วนทีเ่กีย่วกบัคุณสมบตัขิองบรษิทัผูย้ ื่นค าขอจดทะเบยีนให้
ครอบคลุมถงึบรษิทัไทยขนาดกลางและบรษิทัต่างประเทศขนาดใหญ่ทีม่ ีEconomic Value ต่อประเทศไทย โดยไมจ่ ากดั
เฉพาะบรษิทัทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เท่านัน้  (ตวัหนังสอืสนี ้าเงนิคอืขอ้เสนอ
ปรบัปรงุ) 

หลกัเกณฑ ์ SET 
(บริษทัไทย / บริษทัต่างประเทศท่ีมี 
Economic Value ต่อประเทศไทย) 

mai 
(บริษทัไทย) 

Market Cap.  7,500 ลบ. 2,000 ลบ. 
Track Record 
และรายได้
จากการ
ด าเนินงาน  

3 ปี โดยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานปีลา่สดุ 
5,000 ลบ. และ Growth Rate เพิม่ขึน้

ต่อเนื่อง 2 ปีล่าสดุเฉลีย่ 20%  
 
 

ยกเวน้รายไดข้ ัน้ต ่ากรณีไดร้บัการสนบัสนุน 
BOI ในระดบัสงู1 

2 ปี โดยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานปีลา่สดุ 1,000 
ลบ. และ Growth Rate เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 2 ปีล่าสดุ
เฉลีย่ 20% (หรอืพจิารณา Growth Rate 1 ปี 20% 

หากบรษิทัม ีTrack Record 2 ปี) 
 

ยกเวน้รายไดข้ ัน้ต ่ากรณีไดร้บัการสนบัสนุน 

BOI ในระดบัสงู¹ 
วตัถปุระสงค์
การระดมทุน 

จะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนสว่นใหญ่ไปใชใ้นการประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีบ่รษิทัมกีารด าเนินการจนมรีายไดแ้ลว้ โดยน าไปใชพ้ฒันา ต่อยอด หรอืเสรมิศกัยภาพ
ธุรกจิ เพือ่ใหอ้ตุสาหกรรมดงักล่าวเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัต่อไป 

การเปิดเผย
ข้อมลู 

• ใหบ้รษิทัผูย้ ืน่ค าขอจดทะเบยีนและทีป่รกึษาทางการเงนิจดัท าแบบประเมนิการประกอบธุรกจิใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Self-Assessment) และเปิดเผยในแบบ filing โดยแสดงใหเ้หน็ว่า
อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหรอืมนีโยบายที่จะเป็นธุรกจิหลกัของบรษิทั ทัง้นี้ รายละเอยีดของ
ขอ้มลูทีต่อ้งจดัท าและเปิดเผยใหเ้ป็นไปตามรายการอยา่งน้อยทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

• ภายหลังเข้าจดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสดัส่วนรายได้จากการด าเนินงานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พรอ้มการน าส่งงบการเงนิประจ าปี จนกว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวจะเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัท กล่าวคือ มีรายได้จากการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

ส าหรบัหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ รวมถงึแนวทางการพจิารณาคุณสมบตั ิเช่น ทุนช าระแลว้ ฐานะการเงนิ การกระจาย
การถอืหุน้รายยอ่ย การบรหิารงาน และ Silent Period เป็นตน้ ยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑปั์จจุบนั   

                                                           
1 บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก BOI ในกลุ่มกจิการ A1-A2 หรอืกลุ่มกจิการพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 
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กรณีบรษิทัต่างประเทศ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะก าหนดแนวทางการพจิารณาว่า บรษิทัม ีEconomic Value ทีม่ี
นยัส าคญัระดบัหนึ่งส าหรบัประเทศไทยในปีทีผ่า่นมา โดยสามารถแสดงขอ้มลูอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งประกอบ
กนั โดยใชข้อ้มลูจากงบการเงนิล่าสดุ ดงันี้ 

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

• มปีระชากรในประเทศไทยใช้สนิค้าหรอืบรกิารของบรษิทัในจ านวนที่มนีัยส าคญั โดยพจิารณาจาก
รายได้จากประเทศไทยเมื่อเทยีบกบัรายได้ทัง้หมดของบรษิทัไม่น้อยกว่า 10% และต้องไม่น้อยกว่า 
500 ลา้นบาท หรอืจ านวนผูใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารในไทยเมือ่เทยีบกบัประชากรไทยไมน้่อยกว่า 10% 

 
ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั :  ผูใ้หค้วามเหน็ทกุรายเหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้  

• ควรก าหนดใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูภายหลงัเขา้จดทะเบยีนเพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส หรอืจดั 
Opportunity Day มากกว่า 1 ปีหลงัจดทะเบยีน เพือ่ชดเชยกบัการทีบ่รษิทัยงัไมม่กี าไร ณ วนัเขา้จดทะเบยีน 

• ควรมสีญัลกัษณ์ส าหรบับรษิทัในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากบรษิทัดงักล่าวอาจไม่มกี าไรสทุธจิากการ
ด าเนินงาน หรอืมกีารเตอืนผูล้งทนุหรอืจดักลุ่มบรษิทัทีม่ขีาดทนุตดิต่อกนัเกนิกว่า 2 ปี 

• ส าหรบัคณุสมบตัเิรื่องรายไดแ้ละ Track Record มขีอ้เสนอแนะทีห่ลากหลาย ทัง้ความเหน็ว่าควรปรบัขอ้เสนอให้
เขม้ขึน้ เช่น ควรก าหนด Track Record ส าหรบับรษิทัทีเ่ขา้จดทะเบยีนใน mai ใหส้งูขึน้ หรอืควรก าหนดรายได้
ข ัน้ต ่าส าหรบัทุกบรษิทัแมเ้ป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก BOI และความเหน็ว่าควรปรบัขอ้เสนอใหผ้่อนลง 
เชน่ ควรปรบัลดรายไดข้ ัน้ต ่าส าหรบับรษิทัทีไ่มไ่ด ้BOI ในระดบัสงู หรอืสดัสว่น Growth Rate ของรายได ้ 

• นอกจากนี้ ยงัมีความเห็นเรื่องสดัส่วน Economic Value ของบริษัทต่างประเทศต่อประเทศไทย โดยมีทัง้
ความเหน็ว่าสดัส่วน 10% อาจไม่แสดงถงึประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญั และความเหน็ว่าสดัส่วน 
10% สมเหตุสมผลแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมขีนาดเล็กและสดัส่วนประชากรน้อยเมื่อเทยีบกบัต่างประเทศ 
เชน่ จนี และอนิโดนีเซยี  
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ข้อหารือท่ี 2: การปรบัปรงุกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

สรปุการปรบัปรงุกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายภาครฐั ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการประกอบธุรกจิมากขึน้ โดย
บางสว่นอา้งองิจากโมเดลเศรษฐกจิ BCG (BCG Model) ดงันี้ 

กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายปัจจบุนั ข้อเสนอกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ 

1. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Agriculture & 
Biotechnology) 
2. การแปรรปูอาหาร (Food for the Future) 
3. เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuel & 
Biochemical) 
4. การแพทยแ์ละสขุภาพครบวงจร (Medical & 
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 

ความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รบั  : ผู้ให้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ควรก าหนดแนวทางการพจิารณาธุรกจิในกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายทีช่ดัเจน 

  
ข้อหารือท่ี 3: การก าหนดกลไกและกระบวนการพิจารณา 

สรปุการก าหนดกลไกและกระบวนการพิจารณา 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะจดัตัง้คณะท างาน New Listing เพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นหรอืขอ้แนะน าเกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกจิในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด รวมถงึใหค้วามเหน็เกีย่วกบั Economic Value ใน
กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอเป็นบรษิทัต่างประเทศ  

ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั : ผูใ้หค้วามเหน็ทกุรายเหน็ดว้ย 


