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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
การปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนา
ความคิดเห็นของทุกท่านมาร่วมพิจารณาเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งนี้ต่อไป
ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถามซึง่
ประกอบไปด้วย บริษทั จดทะเบียน 5 ราย ทีป่ รึกษาทางการเงิน 5 ราย ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย (Focus
Group) กั บ ที่ ป รึก ษาทางการเงิน บริษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เงิน ร่ ว มลงทุ น (Venture Capital) และ
ผูป้ ระกอบการ Start Up จึงขอรวมความคิดเห็นของ Focus Group ไว้ในการสรุปผลการรับฟั งความเห็น
ฉบับนี้ดว้ ย ทัง้ นี้ ในส่วนของแผนภาพแสดงสัดส่วนของผลการรับฟั งความเห็น จะแสดงเฉพาะความเห็น
จากผูต้ อบแบบสอบถามเท่านัน้
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ข้อหารือที่ 1: การปรับคุณสมบัติของบริ ษทั ที่ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท ทีจ่ ะระดมเงินจากประชาชนในวงกว้างและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นบริษัทที่มฐี านะการเงินเข้มแข็ง ผลประกอบการดี หรือมี Market Capitalization ใหญ่เมื่อเทียบกับ
บริษัททัวไปและสภาพคล่
่
องเพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็ น การปิ ดกัน้ โอกาสในการระดมทุนของ
บริษทั โดยเฉพาะ SME ตามนโยบายของภาครัฐ และคงความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์
ฯ ทีม่ ผี ู้ลงทุนรายย่อยเป็ นหลัก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอหารือการปรับปรุงเกณฑ์รบั หลัก ทรัพย์ โดยมี
หลักการ ดังนี้
1. ปรับเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ของ SET เพื่อให้บริษทั ที่จะระดมเงินจากประชาชาชนในวง
กว้ า งและซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เป็ นบริ ษั ท ที่ม ี ฐ านะการเงิน เข้ม แข็ง ผล
ประกอบการดี หรือมี Market Capitalization ใหญ่เมือ่ เทียบกับบริษทั ทัวไป
่
2. ปรับเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ของ mai เพื่อให้ mai เป็ นตลาดเพือ่ รองรับบริษทั SME ไทยที่
มี Track Record สัน้ และเพิ่ม ช่ อ งทางส าหรับ บริษั ท ขนาดเล็ ก ให้ ส ามารถเข้า จด
ทะเบียนใน mai ได้ หากบริษทั มีธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ร่วมลงทุนด้วย
เป็ นการแสดงว่าธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพเป็ นทีส่ นใจของผูล้ งทุน Venture Capital ทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์
โดยจะปรับปรุงคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนตามอักษรตัวหนาในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปข้อเสนอการปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
Profit Test
Paid up
Equity
Profit /
Market Cap.
Track
Record
Free Float

SET
Market Cap. Test

300 ลบ.
300 500 ลบ. +
ก่อน IPO ต้องมี Equity > 0
2-3 ปี : 50
ลบ. และปี
ล่าสุด 30
ลบ.

5,000 7,500 ลบ.+
EBIT ปี ล่าสุด + กาไร
สะสมของปี ที่เข้าต้อง
เป็ น > 0
3 ปี

mai
Profit
Market Cap. Test บ. ที่ Venture Cap. * ถือ
Test
หุ้น > 10 %
20 50 ลบ.
20 ลบ.
20 100 ลบ. +
20 ลบ. +
ก่อน IPO ต้องมี Equity > 0 ก่อน IPO ต้องมี Equity
>0
>0
1,000 ลบ. หรือ 500
10 ลบ.
ลบ. กรณีธุรกิจ
10 ลบ.
พลังงานหมุนเวียน
2 ปี

1 ปี

2 ปี

25% + 1,000 ราย
20% 25% + 300 ราย
(20% ถ้า Paid up >3,000 ลบ.)
(20% ถ้า Paid up >3,000 ลบ.)
* หมายถึง นิตบิ ุคคลร่วมลงทุน หรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน หน่วยงานรัฐหรือนิตบิ ุคคลทีท่ าธุรกิจเงินร่วมลงทุน
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ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น:
1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็น ด้วยกับการปรับ ปรุงเกณฑ์รบั หลักทรัพ ย์ของ SET โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามและ Focus Group มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 เห็นด้วยกับการกาหนด Equity ให้สูงกว่า
Paid up เนื่องจากบริษทั ที่ Book Value มี
ค่ามากกว่ าศูน ย์ จะสะท้อนความแข็งแรง
ของบริษทั ได้
 การก าห น ด Equity ที่ 500 ล้ า น บ าท
ขณะที่ Paid up เท่ า กั บ 300 ล้ า นบาท
อาจเป็ น อุปสรรคต่อบริษัทที่มกี าไรสะสม
ไม่มาก หรือเป็ นธุรกิจทีไ่ ม่ต้องการใช้ทุนมาก อันอาจทาให้บริษทั ต้องขายหุน้ IPO ในราคาสูง
เพือ่ ทาให้ Equity มีคา่ ถึง 500 ล้านบาท
 บริษัท บางแห่งอาจมีการจ่ายเงินปั นผลจานวนหนึ่ งให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม ก่อนการทา IPO ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อ Equity
2 ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็น ด้วยกับ การปรับ ปรุงเกณฑ์รบั หลักทรัพ ย์ข อง mai โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามและ Focus Group มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 Paid up ไม่ควรต่ากว่า 50 ล้านบาททุก
กรณี และกาไรสุทธิไม่ควรต่ากว่า 20 ล้าน
บาท เพือ่ ป้ องกันการตัง้ บริษทั ทีไ่ ม่เน้นการ
ทาธุรกิจ
 เห็ น ด้ ว ย กั บ การก าห น ด ก าไรขั ้น ต่ า
เนื่ อ งจากบริษั ท ที่ จ ะเข้า มาระดมทุ น ใน
ตลาดทุ น และเสนอขายหุ้น ต่อ ประชาชน
ทัวไปได้
่
นัน้ ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อตัง้ บริษทั แต่ควรมีความสามารถในการทากาไรและมีฐานะทาง
การเงินทีเ่ ข้มแข็งพอสมควร
 ไม่เห็นด้วยกับการปรับเพิม่ Equity และ Paid up ใน mai เนื่องจากอาจมีบริษัทขนาดเล็กที่ม ี
Equity และ Paid up น้อยแต่มคี วามสามารถในการทากาไรสูง โดยเฉพาะธุรกิจ Start Up ทีใ่ น
ช่วงแรกมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง และมักนากาไรที่ได้ไปขยายธุรกิจต่อ ส่งผลให้บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ อาจพิจารณาจากตัวแปรอื่น เช่น ยอดขาย จานวน
ลูกค้า และอัตราการเติบโตของยอดขายหรือกาไร เป็ นต้น นอกจากนี้ ก่อน IPO บริษทั จะต้อง
ปรับ มาตรฐานบัญ ชีให้เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับ กิจ การที่ม ีส่ว นได้เสีย

3

สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การปรับปรุงเกณฑ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน













สาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAE) ส่งผลให้บริษทั อาจมีกาไรสุทธิลดลงจากการ
ตัง้ ค่าเผือ่ การตัง้ ด้อยค่า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
การกาหนดให้บริษทั ขนาดเล็กสามารถเข้าจดทะเบียนใน mai ได้หากมี Venture Capital ถือหุน้
ไม่ น้ อยกว่ า 10% นั น้ อาจเป็ นการเปิ ด โอกาสให้บ ริษัท ดังกล่ า วมี ส ิท ธิพ ิเศษในการเข้า จด
ทะเบียน
ควรกาหนดนิยามของ Venture Capital ให้ชดั เจน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าเป็ น Venture Capital ทีม่ ี
ความน่ า เชื่อถือ และมีว ัต ถุ ป ระสงค์ ในการประกอบธุ ร กิจ ร่ว มลงทุ น อย่ า งแท้จ ริง เช่ น อาจ
กาหนดให้เป็ น Venture Capital ที่มกี ารขึ้นทะเบียนกับสมาคมหรือสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
อาจกาหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมลงทุนของ Venture Capital เช่น 3-5 ปี ก่อนยื่นคาขอ เป็ น
ต้น
ควรกาหนดคุณสมบัตขิ อง Qualified Venture Capital (QVC) ดังนี้ 1) มีการลงทุนในบริษทั ทีจ่ ะ
เข้าจดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี และมีมลู ค่าการลงทุนรวมไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท 2) เป็ น
สมาชิกสมาคม Venture Capital ณ วันลงทุนจนถึงวันทีท่ า IPO 3) ถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 10% ของ
บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียน และ 4) ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของ QVC ต้องไม่ใช่
บุคคลเกีย่ วโยงกับบริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียน
ควรนาเกณฑ์ Venture Capital มาปรับใช้กบั กรณีการ Spin off บริษทั ลูกของบริษทั จดทะเบียน
ใน SET และ mai ด้วย เนื่องจากงบการเงินในบริษัทลูกจะมีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัททีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต่างกันกับการทีม่ ี Venture Capital เข้าร่วมลงทุน
การกาหนด Free Float ที่ 25% อาจท าให้บ ริษัท ถูก Takeover และมีก ารเข้าแทรกแซงการ
บริหารงานของบริษทั ขนาดเล็กได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม หากจะคงกาหนด Free Float ที่ 20%
อาจปรับเกณฑ์ Market Capitalization และผลประกอบการเพิม่ ขึน้ แทน
ควรพิจ ารณาผลกระทบที่อ าจเกิด ขึ้น กับ บริษัท ที่อ ยู่ร ะหว่ า งเตรีย มเข้า จดทะเบีย น เพราะ
โดยทัวไปบริ
่
ษทั ใช้เวลาเตรียมตัวระยะหนึ่ง จึงควรมี Grace Period ให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่าง
เตรียมตัวในการเข้าจดทะเบียนด้วย
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ข้อหารือที่ 2: การกาหนดพาร์ขนั ้ ตา่
เพื่อให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนและบริษทั จดทะเบียนมีพาร์ทเ่ี หมาะสม ไม่ใช้การแตกพาร์ใน
ลักษณะทีไ่ ม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิม่ สภาพคล่องในการซือ้ ขาย และดาเนินการในช่วงเวลาที่
ไม่เหมาะสม กล่าวคือ ดาเนินการในขณะทีร่ าคาซื้อขายต่อหุน้ อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และมีสภาพ
คล่องในการซือ้ ขายมากพอควร ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอหารือเรือ่ งการกาหนดพาร์ขนั ้ ต่าดังนี้
1. กาหนดพาร์ขนั ้ ต่าที่ 0.50 บาท
2. สาหรับบริษทั จดทะเบียนปั จจุบนั ไม่สามารถแตกพาร์ทจ่ี ะทาให้ราคาพาร์ต่ากว่า 0.50 บาท
ดังนัน้ บริษัทจดทะเบียนที่มรี าคาพาร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 บาท จะไม่สามารถแตก
พาร์ได้อกี
3. มีการผ่อนผันสาหรับ บริษทั ทีม่ คี วามจาเป็ นสามารถแตกพาร์ได้ เช่น บริษทั ทีม่ รี าคาตลาด
สูงกว่า 100 บาท หรือบริษทั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฟื้ นฟูกจิ การ เป็ นต้น
ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น:
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดพาร์ขนั ้ ต่า โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ Focus
Group มีความเห็นเพิม่ เติมดังนี้
 ควรกาหนดพาร์ให้เท่ากัน ทุกบริษัท และ
พาร์ขนั ้ ต่าควรเท่ากับ 1 บาท
 ควรมี ก ลไกใน การป้ องกั น บ ริ ษั ท จด
ทะเบียน ไม่ให้บริษทั แตกพาร์ในลักษณะที่
ไม่ เหมาะสม หรือ อาจห้า มการแตกพาร์
ในช่วง 1 ปี หลังจากเข้าจดทะเบีย น เป็ น
ต้น
 เห็นด้วยในหลักการ แต่พาร์ต่าสุดควรเท่ากับ 0.25 บาท เนื่องจากพาร์ท่ี 0.50 บาทอาจมีผลต่อ
สภาพคล่องมากเกินไป
 การกาหนดพาร์ควรเป็ นไปตามความเหมาะสมของโครงสร้างทุน Free Float และสภาพคล่อง
ของหุน้ บางบริษทั มีทนุ ไม่ใหญ่ อาจมีความจาเป็ นต้องใช้พาร์เป็ นเครือ่ งมือในการเพิม่ จานวนหุน้
นอกจากนี้ การเก็งกาไรจะมีความเกีย่ วเนื่องกับราคาในการซื้อขายเป็ นหลัก มิได้เกิดจากพาร์
ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรควบคุมทีร่ าคาซื้อขาย เช่น ไม่ให้ต่ ากว่า 1 บาทในรอบ 1 เดือน
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม หากจาเป็ นต้องมีการกาหนดพาร์ ควรกาหนดพาร์ขนั ้ ต่ าที่ 0.25 บาท
หรือหากจะกาหนดพาร์ท่ี 0.50 บาท ควรกาหนดทุนขัน้ ต่าในการเข้าจดทะเบียนให้มากกว่า 100
ล้านบาท
 พาร์ไม่ได้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ การกาหนดพาร์ขนั ้ ต่า จึงไม่สมเหตุสมผล แต่อาจกาหนด
ราคา IPO ขัน้ ต่ า หรือกาหนดพาร์ในลักษณะทีว่ ่า การกาหนดราคาพาร์ไม่ควรทาให้ราคา IPO
ต่ากว่า X บาท เป็ นต้น หรืออาจกาหนดให้ราคา IPO ไม่ต่ากว่า 2 บาทเพือ่ ให้ไม่มกี ารขายหุน้ ที่
เป็ นเศษสตางค์
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับ วิ ธกี ารดาเนิน การเรื่องพาร์ขนั ้ ต่ ากับบริษัทจดทะเบีย น
ปั จ จุบ ัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามและ Focus
Group มีความเห็นเพิม่ เติมดังนี้
 ควรให้บ ริษัท จดทะเบีย นที่ม ีพ าร์ต่ า กว่ า
0.50 บาททุ ก แห่ ง รวมพาร์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับข้อยกเว้นเกณฑ์พาร์ขนั ้ ต่ า โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ
Focus Group มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 ควรเพิม่ ข้อยกเว้นทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพ
คล่อง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซือ้ ขาย
เฉลีย่ ย้อนหลัง
 ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันโดยไม่ม ี
ข้อยกเว้น เนื่องจากนักลงทุนควรพิจารณา
มูลค่าหุน้ ทีแ่ ท้จริงมากกว่า
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