สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญ
สาหรับบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มแสดงความคิดเห็น เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญสาหรับบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่าง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 8 มีนาคม 2565 และจากการรับฟั งความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Focus Group) จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในวันที่ 22 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ มีผใู้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญสาหรับบริษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมทัง้ สิ้น 40 ราย ได้แก่ ผูแ้ ทนสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA), ผูแ้ ทนสมาคมผู้
ลงทุนไทย (TIA), ทีป่ รึกษาทางการเงิน (FA) จานวน 20 ราย, บริษทั จดทะเบียน จานวน 6 ราย, ผูล้ งทุน จานวน 6 ราย,
บริษัทจัดการลงทุน จานวน 3 ราย, นักวิเคราะห์การลงทุน จานวน 2 ราย และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
จานวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ข้อหารือที่ 1: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของบริ ษทั ที่ มีการประกอบธุรกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของบริ ษทั ที่ มีการประกอบธุรกิ จในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับบริษทั ทีจ่ ะขอจดทะเบียนหุน้ สามัญให้มคี วามหลากหลายยิง่ ขึน้ เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมทีก่ าหนด
เป็ น อุต สาหกรรมที่ม ีบ ทบาทส าคัญต่ อ การเติบ โตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จึง เสนอปรับ ปรุ ง
หลักเกณฑ์การรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบริษทั ผูย้ ่นื คาขอจดทะเบียนให้
ครอบคลุมถึงบริษทั ไทยขนาดกลางและบริษทั ต่างประเทศขนาดใหญ่ทม่ี ี Economic Value ต่อประเทศไทย โดยไม่จากัด
เฉพาะบริษทั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านัน้ (ตัวหนังสือสีน้ าเงินคือข้อ เสนอ
ปรับปรุง)
หลักเกณฑ์

Market Cap.
Track Record
และรายได้
จากการ
ดาเนิ นงาน

SET
(บริ ษทั ไทย / บริ ษทั ต่างประเทศที่ มี
Economic Value ต่อประเทศไทย)
7,500 ลบ.
3 ปี โดยมีรายได้จากการดาเนินงานปี ลา่ สุด
5,000 ลบ. และ Growth Rate เพิม่ ขึน้
ต่อเนื่อง 2 ปี ล่าสุดเฉลีย่ 20%

ยกเว้นรายได้ขนั ้ ต่ากรณีได้รบั การสนับสนุน
BOI ในระดับสูง1

mai
(บริ ษทั ไทย)
2,000 ลบ.
2 ปี โดยมีรายได้จากการดาเนินงานปี ลา่ สุด 1,000
ลบ. และ Growth Rate เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง 2 ปี ล่าสุด
เฉลีย่ 20% (หรือพิจารณา Growth Rate 1 ปี 20%
หากบริษทั มี Track Record 2 ปี )
ยกเว้นรายได้ขนั ้ ต่ากรณีได้รบั การสนับสนุน

BOI ในระดับสูง¹
วัตถุประสงค์ จะนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้ในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม
ั นา ต่อยอด หรือเสริมศักยภาพ
การระดมทุน เป้ าหมายทีบ่ ริษทั มีการดาเนินการจนมีรายได้แล้ว โดยนาไปใช้พฒ
ธุรกิจ เพือ่ ให้อตุ สาหกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ต่อไป
การเปิ ดเผย • ให้บริษทั ผูย้ น่ื คาขอจดทะเบียนและทีป่ รึกษาทางการเงินจัดทาแบบประเมินการประกอบธุรกิจใน
ข้อมูล
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (Self-Assessment) และเปิ ดเผยในแบบ filing โดยแสดงให้เห็นว่า
อุตสาหกรรมเป้ าหมายเป็ น หรือมีนโยบายที่จะเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ทัง้ นี้ รายละเอียดของ
ข้อมูลทีต่ อ้ งจัดทาและเปิ ดเผยให้เป็ นไปตามรายการอย่างน้อยทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
• ภายหลังเข้า จดทะเบีย น ให้บ ริษัทจดทะเบีย นเปิ ด เผยสัด ส่ว นรายได้จากการด าเนิ น งานใน
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย พร้อมการนาส่งงบการเงินประจาปี จนกว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็ น
ธุ ร กิจ หลัก ของบริษัท กล่ า วคือ มีร ายได้จ ากการด าเนิ น งานส่ ว นใหญ่ ม าจากอุ ต สาหกรรม
เป้ าหมาย
สาหรับหลักเกณฑ์อ่นื ๆ รวมถึงแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ เช่น ทุนชาระแล้ว ฐานะการเงิน การกระจาย
การถือหุน้ รายย่อย การบริหารงาน และ Silent Period เป็ นต้น ยังคงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ปัจจุบนั
1

บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก BOI ในกลุ่มกิจการ A1-A2 หรือกลุ่มกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
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กรณีบริษทั ต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดแนวทางการพิจารณาว่า บริษทั มี Economic Value ทีม่ ี
นัยสาคัญระดับหนึ่งสาหรับประเทศไทยในปี ทผ่ี า่ นมา โดยสามารถแสดงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบ
กัน โดยใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินล่าสุด ดังนี้
• มีประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตทีส่ าคัญ โดยพิจารณาจากเงินลงทุน การจ้างงาน การใช้วตั ถุดบิ เป็ นต้น
เมือ่ เทียบกับตัวเลขของบริษทั ไม่น้อยกว่า 10% และต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
• มีประชากรในประเทศไทยใช้สนิ ค้าหรือบริการของบริษทั ในจานวนที่มนี ัยสาคัญ โดยพิจารณาจาก
รายได้จากประเทศไทยเมื่อเทียบกับรายได้ ทงั ้ หมดของบริษทั ไม่น้อยกว่า 10% และต้องไม่น้อยกว่า
500 ล้านบาท หรือจานวนผูใ้ ช้สนิ ค้าหรือบริการในไทยเมือ่ เทียบกับประชากรไทยไม่น้อยกว่า 10%
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั : ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
• ควรกาหนดให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลภายหลังเข้าจดทะเบียนเพือ่ ให้ผลู้ งทุนทราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส หรือจัด
Opportunity Day มากกว่า 1 ปี หลังจดทะเบียน เพือ่ ชดเชยกับการทีบ่ ริษทั ยังไม่มกี าไร ณ วันเข้าจดทะเบียน
• ควรมีสญ
ั ลักษณ์สาหรับบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย เนื่องจากบริษทั ดังกล่าวอาจไม่มกี าไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน หรือมีการเตือนผูล้ งทุนหรือจัดกลุ่มบริษทั ทีม่ ขี าดทุนติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี
• สาหรับคุณสมบัตเิ รื่องรายได้และ Track Record มีขอ้ เสนอแนะทีห่ ลากหลาย ทัง้ ความเห็นว่าควรปรับข้อเสนอให้
เข้มขึน้ เช่น ควรกาหนด Track Record สาหรับบริษทั ทีเ่ ข้าจดทะเบียนใน mai ให้สงู ขึน้ หรือควรกาหนดรายได้
ขัน้ ต่าสาหรับทุกบริษทั แม้เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจาก BOI และความเห็นว่าควรปรับข้อเสนอให้ผ่อนลง
เช่น ควรปรับลดรายได้ขนั ้ ต่าสาหรับบริษทั ทีไ่ ม่ได้ BOI ในระดับสูง หรือสัดส่วน Growth Rate ของรายได้
• นอกจากนี้ ยังมีความเห็น เรื่องสัด ส่ว น Economic Value ของบริษัทต่า งประเทศต่อประเทศไทย โดยมีทงั ้
ความเห็นว่าสัดส่วน 10% อาจไม่แสดงถึงประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ และความเห็นว่าสัดส่วน
10% สมเหตุสมผลแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็กและสัดส่วนประชากรน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
เช่น จีน และอินโดนีเซีย
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ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
สรุปการปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ทีเ่ น้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจมากขึน้ โดย
บางส่วนอ้างอิงจากโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายปัจจุบนั

ข้อเสนอกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายใหม่

1. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture &
Biotechnology)
2. การแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
3. เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuel &
Biochemical)
4. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร (Medical &
Comprehensive Healthcare)
5. การท่องเทีย่ วกลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเทีย่ วเชิง
สุขภาพ (Affluent, Medical, and Wellness Tourism)
6. ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
7. การบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics)
8. ดิจทิ ลั (Digital)
9. อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)
10. หุน่ ยนต์ (Robotics)
11. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
Biotechnology, Nanotechnology, Digital
Technology, Advanced Material Technology

1. การเกษตรและอาหารขัน้ สูง (Advanced
Agriculture & Food)
2. เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels &
Biochemical)
3. การต่อยอดทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical for
Future)
4. การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
5. ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
6. การบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics Total
Solution)
7. ดิจทิ ลั และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Digital &
E-Commerce)
8. อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (Smart Electronics)
9. หุน่ ยนต์ (Robotics)
10. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
Biotechnology, Nanotechnology, Digital
Technology, Advanced Material Technology

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ไ ด้ รบั : ผู้ใ ห้ค วามเห็น ทุ ก รายเห็น ด้ว ย โดยมีข ้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ว่ า ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ควรกาหนดแนวทางการพิจารณาธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีช่ ดั เจน
ข้อหารือที่ 3: การกาหนดกลไกและกระบวนการพิ จารณา
สรุปการกาหนดกลไกและกระบวนการพิ จารณา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดตัง้ คณะทางาน New Listing เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อแนะนาเกี่ยวกับ การ
ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด รวมถึงให้ความเห็นเกีย่ วกับ Economic Value ใน
กรณีทผ่ี ยู้ น่ื คาขอเป็ นบริษทั ต่างประเทศ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั : ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย
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