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จากฉบับที่แล้วต่อ

ประโยชน์ ในการเข้าจดทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ

หากเป้าหมายในการท�าธุรกิจของคุณคือ การขยายงาน 

เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มี

หลายประการด้วยกัน แต่สามารถสรุปรวมได้เป็น 2 ประการด้วยกัน 

คือ การสร้างโอกาสในการเติบโต และขยายธุรกิจ (Business Op-

portunity) และการสืบทอดการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว (Sustain-

ability) การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท�าให้ธุรกิจสามารถ

เข้าถงึแหล่งเงินทนุระยะยาว เพิม่ความยดืหยุน่ในการบรหิารการเงนิ

จากการมช่ีองทางการระดมทนุทีห่ลากหลาย ตลอดจนช่วยเสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ส่ิงเหล่านี้ก็คือการสร้างโอกาสใน

การต่อยอดให้ธรุกจิเตบิโตได้อย่างมัน่คงในขณะเดยีวกัน ยังสามารถ

ช่วยสืบทอดการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจสามารถ

ด�าเนินไปได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพิงอาศัยบุคคลใดบุคคล

หนึ่งแต่เพียงล�าพัง และยังท�าให้สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความ

สามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียน: ต่อบริษัทที่

จะเข้าระดมทุน

ประการที่  1  แหล่งเงินทุนระยะยาว การน�าบริษัทเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนจาก

ประชาชน ทัว่ไปได้โดยตรง เพือ่น�าไปเป็นเงนิทนุหมนุเวยีนหรอื ขยาย

ธุรกิจของบริษัทได้โดยไม่มีภาระที่ต้องช�าระคืน เงินต้นและดอกเบี้ย

ตามงวดเวลาที่ก�าหนดเหมือนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ท�าให้

บริษัทมีความ ยืดหยุ่นในการบริหารเงินมากขึ้น

ประการที่  2  เพิ่มช่องทางระดมทุนเพื่อช่วยในการบริหาร

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

สามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความต้องการใช้เงินเพิ่มขึ้นได้  

โดยการออกตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ได้ หลากหลายยิ่งขึ้น 

ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เช่น หุ้นสามัญ

เพิ่มทุน หุ ้นกู ้ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ใบส�าคัญแสดงสิทธิในการซ้ือ 

หลักทรัพย์ เป็นต้น ช่วยให้บริษัทสามารถจัดโครงสร้างทางการเงินที่

เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้ เป็นการเพิ่มทางเลือก  

และสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน และบริหารจัดการเงินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประการที่  3  เสริมสร้างชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่

บริษัท การเป็นบริษัทจดทะเบียนจะช่วยเสริมสร้าง ความน่าเช่ือถือ 

และภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารงาน และมาตรฐานการด�าเนินงาน

ของบริษัทมากขึ้น ผ่านกลไกการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์

ของบริษัทมากขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้า คู่ค้า และ

สถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า การเข้า

ถึงพันธมิตร และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

ประการที่  4  สร้างความภักดี  และผลตอบแทนท่ีดีให้แก่

พนักงาน พนักงานของบริษัทนับว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งต่อการ

ด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

เป็นเจ้าของจะช่วยสร้างความภกัด ีและความภมูใิจให้แก่พนกังาน มี

ความทุม่เทความสามารถอย่างเตม็ทีใ่นการสร้างความก้าวหน้าให้แก่

บรษิทั การเป็นบรษิทัจดทะเบยีน และมกีารให้โครงการเสนอขายหลกั

ทรัพย์ให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท (Employee Stock 

Option Program หรือ ESOP) ก็สามารถเปิดโอกาสให้พนักงานมี 

ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทได้

 สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

งานที่ปรึกษาการลงทุน
(ตอนจบ)
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ประการที ่5 สร้างความรบัผดิชอบ และการบรหิารงานแบบ

มืออาชีพ การที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และความ

เคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทาง และระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของตลาดหลักทรัพย์ ท�าให้บริษัทเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนมากขึ้น ช่วย

สร้างความสนใจของผูล้งทนุในบรษัิทมากขึน้ และกระตุน้ให้ผูบ้รหิาร

บริษัทจดทะเบียนมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ เนื่องจากมีความ 

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในวงกว้าง

ประการที่  6  การด�ารงอยู่ของธุรกิจในระยะยาว การเป็น

บริษัทจดทะเบียนจะช่วยให้บริษัทที่มีการบริหารงานแบบธุรกิจ

ครอบครัวก้าวเข้าสูก่ารบรหิารงานแบบมอือาชพีมากขึน้ มผีูบ้รหิารที่

เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารกิจการ และเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ครอบครัวของเจ้าของกิจการท่ีมีเป้าหมายในการด�าเนินชีวิตหรือมี

ความถนัดที่แตกต่างกันไป สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการ 

โดยยังคงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้รับผลตอบแทนจาก

การถือหุ้นอยู่เช่นเดิม ขณะที่ธุรกิจที่สร้างมาตั้งแต่ครอบครัวรุ่นแรก

ยังมีการเติบโตอยู่ต่อเนื่องในระยะยาว

คุณสมบัติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) มุ่งมั่นสรรหา และคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพ 

เข้าจดทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทที่จะเข้า 

จดทะเบยีนได้ ต้องเป็นบรษิทัทีม่ปีระวตักิารด�าเนนิงานมาพอสมควร 

โดยมผีลก�าไรทีผ่่านมาชดัเจน พร้อมกระจายการถอืหุน้ให้สาธารณชน 

และที่ส�าคัญต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และมีความ 

น่าเชื่อถือ โดยคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนมีดังนี้ 

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทุนชำาระแล้ว และส่วนของผู้ถือหุ้น (หลังกระจายหุ้นให้กับประชาชนแล้ว)

●  ทุนชำ�ระแล้ว และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่� 300 ล้�นบ�ท ●  ทุนชำ�ระแล้ว และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่� 20 ล้�นบ�ท

ผลการดำาเนินงาน

●  มีผลก�รดำ�เนินง�นตอ่เนือ่งไมต่่ำ�กว�่ 3 ป ีภ�ยใตก้�รจดัก�รของผูบ้รหิ�รสว่น

ใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่�งน้อย 1 ปี ก่อนยื่นคำ�ขอ และ

●  มีผลก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องไม่ตำ่�กว่� 2 ปี ภ�ยใต้ ก�รจัดก�รของผู้บริห�ร 

ส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่�งน้อย 1 ปี ก่อนยื่นคำ�ขอ และ

●  มีกำ�ไรสุทธิในระยะเวล� 2 ปี หรือ 3 ปีล่�สุดก่อนยื่นคำ�ขอรวมกันไม่น้อยกว่� 

50 ล้�นบ�ท โดยปีล่�สุดมีกำ�ไรสุทธิไม่น้อยกว่� 30 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ

ในงวดสะสมของปีที่ยื่นคำ�ขอ

●  มีกำ�ไรสุทธิในปีล่�สุดก่อนยื่นคำ�ขอ และมีกำ�ไรสุทธิในงวดสะสมของปี 

ที่ยื่นคำ�ขอ

●  กรณีมีผลก�รดำ�เนินก�รเพียง 1 ปี จะต้องมีมูลค่� ร�ค�ตล�ดของหลักทรัพย์

เกนิกว�่ 1,000 ล�้นบ�ท ของก�รเข�้เปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัยฯ์ 

(SET) และ ตล�ดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 15 ก�รผ่อนผันเกณฑ์คุณสมบัติ

ในเชิงตัวเลข

การกระจายการถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

จำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

●  ไม่น้อยกว่� 1,000 ร�ย ●  ไม่น้อยกว่� 300 ร�ย

อัตราส่วนการถือหุ้น

●  ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 25 ของทุนชำ�ระแล้ว ห�ก 300 < ทุน < 3,000 ล้�นบ�ท

●  ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 20 ของทุนชำ�ระแล้ว ห�กทุน > 3,000 ล้�นบ�ท

●  ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 20 ของทุนชำ�ระแล้ว

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

●  กรณีที่มีทุนชำ�ระแล้ว < 500 ล้�นบ�ท: จำ�นวนหุ้นที่เสนอข�ย ต้องไม่น้อยกว่� 

15% ของทุนชำ�ระแล้ว 

●  กรณีที่มีทุนชำ�ระแล้วตั้งแต่ 500 ล้�นบ�ทขึ้นไป จำ�นวนหุ้นที่เสนอข�ยต้องไม่

น้อยกว่� 10% ของทุนชำ�ระแล้วหรือไม่น้อยกว่� 75 ล้�นบ�ท แล้วแต่จำ�นวน

ใดจะสูงกว่�

●  จำ�นวนหุน้ที่เสนอข�ย ต้องไม่น้อยกว่� 15% ของทุนชำ�ระแล้ว

ที่มา: https://www.set.or.th/th/products/listing/files/Going_Public_Guide2009.pd


