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ก.ล.ต.ประกาศรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจ

เร่ิมต้น (Start-Ups) สามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง ผ่านตลาด Live Exchange 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์ (“ก.ล.ต.”) ไดอ้อกประกาศรองรบัใหว้ิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (“SMEs”) และวิสาหกิจเริม่ตน้ (“Start-Ups”) สามารถเสนอขายหุน้ต่อ 

ผูล้งทุนในวงกวา้ง (SME-PO) ผ่านการเขา้จดทะเบียนในตลาด Live Exchange ซึ่งมกีฎเกณฑ ์

ท่ีผ่อนปรนกว่าการเขา้ระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย ์(“SET”) และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (“MAI”) 

โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเพ่ิมชอ่งทางการเขา้ถึงแหล่งเงนิทนุในตลาดทนุใหก้บั SMEs และ 

Start-Ups ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุในวงกวา้งนีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 16 

มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าระดมทนุ  

SMEs และ Start-Ups ท่ีมีความประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุในวงกวา้งผ่านตลาด Live 

Exchange จะตอ้งตรวจสอบวา่บรษิัทมีคณุสมบตัิสาํคญัตามท่ีก.ล.ต กาํหนดหรือไม ่เช่น 

• มีสถานะเป็นบรษิทัมหาชนท่ีมิไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุ 

• มลูค่าหุน้ท่ีจะเสนอขายรวมทัง้หมด ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท และไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

• งบการเงินปีบญัชีล่าสดุและงบการเงินประจาํงวด 6 เดือนแรกของปีบญัชีก่อนยื่นแบบแสดง

รายการขอ้มลูผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในบญัชีท่ีก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

• ไม่มีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั

หรือไม่เคยถกูก.ล.ต. ปฏิเสธคาํขออนญุาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ 
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การขอออกเสนอขายหุ้นและหน้าทีภ่ายหลังจากเป็นบริษทัจดทะเบียน 

เมื่อบริษัทมีคณุสมบตัิครบถว้นก็สามารถยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน รวมทัง้

เ ปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามข้อมูลของบริษัทตามหลัก เกณฑ์ท่ีก .ล.ต .  กําหนด 

โดยใช้ระยะเวลาดาํเนินการประมาณ 30 – 45 วันนับจากวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 

ภายหลังจากแบบแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้ บริษัทมีหน้าท่ีตอ้งเสนอขายและ 

จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแล้วให้เสร็จภายใน 6 เดือน โดยต้องมีมูลค่าจองซื ้อหุ้นรวมกัน 

ไม่ต ํ่ ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ท่ี เสนอขาย มิฉะนั้น  จะถือว่าการอนุญาตสิ ้นสุดลง  

ทั้งนี ้ การดาํเนินการดังกล่าวบริษัทไม่จําเป็นต้องมีท่ีปรึกษาทางการเงินและไม่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

 

บรษิัทจดทะเบียนในตลาด Live Exchange (“บริษัทจดทะเบียน”) นอกจากจะไดร้บัการผ่อนปรน

กฏเกณฑก์ารเขา้ระดมทนุแลว้ ขณะท่ีดาํรงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนยงัไดร้บัการผ่อนปรน

การกาํกบัดแูล เช่น การลดความถ่ีในการนาํส่งงบการเงินเป็นทกุ 6 เดือน และการเปิดเผย

เหตกุารณส์าํคญัเท่าท่ีจาํเป็น เป็นตน้ 

 

ตลาด Live Exchange จะเปิดซือ้ขายในช่วงเวลา 9.30-11.00 น. ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต  

โดยผูล้งทนุจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีความรูใ้นผลิตภณัฑก์ารลงทนุ มีประสบการณแ์ละมีสินทรพัยส์งู

ในระดบัท่ีสามารถรบัความเส่ียงไดเ้ท่านัน้ เช่น ผูล้งทนุสถาบนั นิติบคุคลรว่มลงทนุ กรรมการ

และพนกังานของบรษิัท เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 

ตลาด Live Exchange ถือเป็นหน่ึงช่องทางสาํคญัท่ีจะเปิดโอกาสให ้SMEs และ Start-Ups ซึ่ง

แต่ เดิมมีข้อจํากัดในการเข้าจดทะเบียนใน SET และ MAI สามารถเข้าสู่ตลาดทุนได ้

โดยไม่มีภาระและต้นทุนในการดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีสูงจนเกินไป  

นอกเหนือจากนี ้เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีความพรอ้มยงัสามารถยื่นคาํขอยา้ยเขา้จดทะเบียน 

ใน SET และ MAI ไดโ้ดยไม่ตอ้งเพิกถอนออกจากตลาด LIVE Exchange อีกดว้ย ซึ่งถือเป็น

การขยายช่องการระดมทนุและสรา้งความน่าเชื่อถือของบรษิัทจดทะเบียนใหม้ากยิ่งขึน้ 
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