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บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการนําบริษัท 
จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  2) เพื่อ
ศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข ในการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจด
ทะเบียนใน 

 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2 อาจารยที่ปรึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยาง
โดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเช ิงลึกใชแบบ
สัมภาษณไมมีโครงสราง สัมภาษณเชิงลึกผูที่มีความรอบรูหรือมีประสบการณในการ
นําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จํานวน 13 
คน โดยสามารถสรุปขอคนพบการวิจัย ดังน้ี 

1) กระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. ขั้นตอนท่ี 1 การแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการ
เงินและแตงต้ังผูสอบบัญชี (กรณียังไมเปลี่ยนผูสอบบัญชี) เปนไปตามมาตรฐานท่ี ก.ล.ต. 
กําหนด ขั้นตอนท่ี 2 แปรสภาพเปนบริษัท จํากัด (มหาชน) ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นคําขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และย่ืนคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ขั้นตอนท่ี 4 กระจายหุนตอประชาชนและข้ันตอนท่ี 5 เขาซ้ือขาย/เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ใชเวลาเกินกวาท่ี ก.ล.ต. กําหนด  

2) ปญหาและอุปสรรคของกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต.  ซึ่งพบ
ปญหาและอุปสรรค ดังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผูสอบบัญชีมีไมเพียงพอ  ไมมี 
License ไมมีประสบการณเขารับงานการเสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปน
ครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) คาที่ปรึกษาทางการเงินและคาสอบบัญชีมี
ราคาสูง  บริษัทไมมีความพรอมทั้งในดานบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 
และแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทยังไมเรียบรอย ขาดความรูความเขาเรื่องกฎหมาย
และความเหมาะสมของการกําหนดวันเขาซ้ือขายอาจทําใหเกิดภาวะราคาหุนตกต่ํา 

 การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มีการดําเนินการดังน้ี  ทําการประชุม
รวมกับท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายชื่อท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจกิจกรรมทางธุรกิจของแตละบริษัท สามารถแนะนําใหบริษัท
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งเปนขอกําหนดที่สําคัญของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยได บริษัทตองมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง เชน องคกร ระบบ
บัญชี  ระบบการควบคุมภายใน สามารถตอบแผนการดําเนินงานในอนาคตได   
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การยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และย่ืนคําขอจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท่ีปรึกษาทางการเงินควรเขาหารือ Pre-consultation กับ 
ก.ล.ต.  เพื่อเปนการประเมินวาบริษัทมีความพรอมเพียงใดในการยื่น ในการกําหนดวัน
เขาซ้ือขาย ควรดูความพรอม และความเหมาะสมของอุตสาหกรรมในหลายๆดาน เชน 
ภาวะตลาด ความสนใจของนักลงทุน แผนการใชเงินของบริษัท  

ขอเสนอแนะดานการแกไขปรับปรุงในกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 1) ดานบริษัท บริษัทท่ีมีแผนเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  ตองศึกษาขอมูลและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  เชน 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. เกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ เปล่ียนผูสอบบัญชีใหเปนผูสอบท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ปรับปรุงระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหไดมาตรฐาน เตรียมสรรหาบุคคลท่ี
มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและจัดทําแผนธุรกิจในอนาคต  2) ดานกระบวนการ ที่
ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางดานกฎหมายและบริษัท ควรจัดใหมีการประชุมหารือ
รวมกัน เพื่อกําหนดแผนงานและการวางระบบตางๆ หาแนวทางการทํางานรวมกัน เพื่อ
เปนสวนสําคัญท่ีทําใหบริษัทพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทันตอการเปล่ียนแปลงและ
เปนไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. อันจะสงผลใหการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนไปตามมาตรฐานท่ี ก.ล.ต. กําหนด 

คําสําคัญ : ขั้นตอนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ                                          

ABSTRACT 

The research of the process of listing the Public Company Limited on the Market 

for Alternative Investment (mai) had the research objectives: 1) To study the processes 

of listing the Public Company Limited on the Market for Alternative Investment (mai) 

in accordance with the operational standards of the Securities and Exchange 

Commission (SEC) 2) To study the problems, obstacles and solutions of the processes 

of listing the public company limited on the Market for Alternative Investment (mai). 

This research is a qualitative research, 13 experts were selected from the listing on the 
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Market for Alternative Investment (mai) by purposive sampling, to collect information 

through in-depth interview applying unstructured interview form and open-ended 

questions. 

 

The research found as follows: 1) The processes of listing the Public Company 

Limited on the Market for Alternative Investment (mai) in accordance with the 

operational standards of the SEC starts from step 1. to appoint a financial consultant and 

appoint an auditor in accordance with operation standards of the SEC. Step 2. to 

transform into a public company limited, step 3. to apply for the permission for the 

registration on the stock exchange and to sale the asset with the SEC, step 4. to distribute 

shares to the public, and step 5. to enter the purchase – sale with mai were take more 

operation standard time of the SEC. 

 

2) The problems and obstacles in the process of listing the Public Company 

Limited on the Market for Alternative Investment (mai) in accordance with the 

operational standards of the SEC were as follows: Insufficient financial advisors and 

auditors; high financial advisor and auditing fees, company had no readiness in financial 

accounting, internal control system and incomplete operational guidelines, lacking legal 

knowledge, and the trading day was not suitable that may cause the stock price slump.  

To solve various problems and obstacles as follows: The joint-meeting with a 

financial advisor whose name has been approved by the SEC was conducted to provide 

knowledge and understanding of the business activities of each company, being able to 

recommend the company to comply with the criterion, which are the essential 

requirements stipulated by the SEC. The company must be ready to face the change such 

as organization, accounting system, internal control system, being able to adjust to the 

future operational plans. The submission of the application to sale of asset with the SEC 

and the submission of the application for the registration on the stock market, the 
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financial advisor should seek pre-consultation with the SEC in order to evaluate whether 

the company was ready for the application or not. To determine the trading day, the 

company should assess readiness and suitability of company in many aspects, such as 

the market status, the investor interest, the company financial plan.  

 

Suggestions for improving the process of listing the Public Company Limited on 

the Market for Alternative Investment (mai): 1) Company Aspect: the company who 

plans to register on the stock exchange should study relative information and regulations. 

To turn the auditor to be approved by the SEC; to improve the accounting system and 

internal control system in order to create a standard; to prepare staff for the creation of 

future business plans; 2) Process Aspect: for the financial advisors, legal and corporate 

advisors, the meeting should be hold to discuss about the operational plan and find ways 

to work together to form an essential part in order to improve the company constantly, 

being ready for change and in compliance with the criterion of SEC.  

Keywords: The procedure of listing the Public Company Limited on mai, 

 

บทนํา  

การทําหนา ท่ี เปนแหลงระดมทุนใหแกภาคธุรกิจในทุกระดับของตลาด
หลักทรัพยเปนสิ่งท่ีมีความจําเปน  แตในกระบวนการเขาสูการเปนบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทตองมีความพรอมในหลายๆ ดาน ท้ังดานฐานะทางการเงินและผลประกอบการ 
โครงสรางการบริหารควบคุมกิจการ การเตรียมขอมูลสารสนเทศ ดังน้ัน อาจทําใหเกิด
เปนอุปสรรคตอบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางในการเขามาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตคงปฏิเสธมิไดวา บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ไดแสดงบทบาทท่ีสําคัญในการเปนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเชนกัน และมี
แนวโนมท่ีบริษัทเหลาน้ีจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน ตลาดหลักทรัพยไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ และถือเปนรากฐาน
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ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกกลุมหน่ึงจึงไดมีการจัดต้ัง ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Market 

for Alternative Investment) เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ขึ้นภายใตการบริหารงาน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทในระดับ SMEs มี
ทางเลือกหน่ึงในการระดมทุนท่ีเทียบเทากับกิจการขนาดใหญท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนการสรางรากฐานท่ีเขมแข็งใหแกระบบ
เศรษฐกิจ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมใหแกกิจการเหลาน้ีท่ีจะเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไปในอนาคต 

งานวิจัยครั้งน้ี มุงทําการศึกษากระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจด
ทะเบียนในตลาดทรัพย เอ็มเอไอ จึงมีคําถามวิจัยวา มีกระบวนการเปนอยางไร มีปญหา
และอุปสรรคอะไรบางและมีแนวทางแกไขไดอยางไร เปนไปตามมาตรฐานของ ก.ล.ต. 
หรือไมอยางไร ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
และเปนประโยชนตอบริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อื่นๆตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข ในการนําบริษัท จํากัด 
(มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. กระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. 
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2. การแกไขปญหาและอุปสรรค ในกระบวนการนํา บริษัท จํากัด (มหาชน) เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
ก.ล.ต. 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  
1. ทําใหทราบกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

2. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของ ก.ล.ต. 

3. สํานักงานก.ล.ต. สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษากระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ เพื่อจะนํามากําหนดเปนตัวแปรตางๆ ที่จะนํามาใชกับงานวิจัย ดังน้ี หลักเกณฑ 
คูมือ ท่ีเกี่ยวของในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขั้นตอนการนําบริษัท จํากัด 
(มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แหงประเทศไทย  แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับกํากับดูแลกิจการท่ีดี  แนวคิดและทฤษฎีตัวแทน แนวคิดและทฤษฎีผู
พิทักษผลประโยชนหรือผูรับใช แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษางาน แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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การวิจัยเร่ืองการศึกษากระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธี
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ใช
แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง สัมภาษณเชิงลึกผูท่ีมีความรอบรู หรือมีประสบการณใน
การนําบริษัท จํากัด (มหาชน)  เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ คือ ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางดานกฎหมาย ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน  กรรมการ
บริษัท  ประธานฝายการเงิน ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน จํานวน 13 คน วิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการจําแนก เปรียบเทียบ ตีความ สรางขอสรุปและทําการประมวลผล
โดยเรียบเรียงขอมูลและทําการจัดลําดับตามเน้ือหาท่ีตองการ จากน้ันจึงทําการ
สังเคราะหใหไดเปนขอมูลเพ่ืออภิปรายผลในเชิงพรรณนา (Descriptive) 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 1. เพื่อศึกษากระบวนการนําบริษัท 
จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตามหลักเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) พบวา
กระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
ตั้งแตขั้นตอนท่ี 1 การแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และแตงต้ังผูสอบบัญชี (กรณียังไม
เปล่ียนผูสอบบัญชี) เปนไปตามมาตรฐาน ก.ล.ต. ขั้นตอนท่ี 2 แปรสภาพเปนบริษัท 
จํากัด (มหาชน) ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
และย่ืนคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขั้นตอนท่ี 4 กระจายหุนตอประชาชนและ
ขั้นตอนท่ี 5 เขาซ้ือขาย/เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใชเวลาเกินกวาท่ี ก.ล.ต. 
กําหนด  

สรุปผลขอคนพบตามวัตถุประสงคขอท่ี 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแกไข ในการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ  พบวาการแกไขปญหาและอุปสรรค ในกระบวนการนํา บริษัท จํากั ด 
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(มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตั้งแตขั้นตอนท่ี 1 การแตงต้ังท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และแตงต้ังผูสอบบัญชี (กรณียังไมเปลี่ยนผูสอบบัญชี) ขั้นตอนท่ี 2 
แปรสภาพเปนบริษัท จํากัด (มหาชน) ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย
ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และย่ืนคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขั้นตอนท่ี 4 กระจาย
หุนตอประชาชนและข้ันตอนท่ี 5 เขาซ้ือขาย/เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. 

อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1. พบวากระบวนการนํา
บริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตั้งแตขั้นตอนท่ี 1 
การแตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงิน และแตงต้ังผูสอบบัญชี (กรณียังไมเปล่ียนผูสอบบัญชี) 
ขั้นตอนท่ี 2 แปรสภาพเปนบริษัท จํากัด (มหาชน) ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยื่นคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ขั้นตอนท่ี 4 
กระจายหุนตอประชาชนและขั้นตอนท่ี 5 เขาซ้ือขาย/เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ใชเวลาเกินกวาท่ี ก.ล.ต. กําหนด  ซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้น ขึ้นอยูกับ
การเตรียมความพรอมของบริษัทในดานตางๆ อยางเชน ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบบัญชี หากยังเตรียมการไมดี ก็จะทําใหระยะเวลาในการดําเนินการลาชา
ออกไป เปนตน จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการเตรียมกระบวนการทํางานให
ดีเชน การมีระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในที่ดี การตัดสินใจกอนระดมทุนดวย
การ IPO บริษัทตองพิจารณา ทั้งในแงของประโยชนและขอจํากัดตางๆที่มีอยูคูกัน 
เปนสิ่งที่บริษัทยอมรับไดหรือไม ตองทําการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑและทําความ
เขาใจใหดีกอน การนําบริษัทเขามาจดทะเบียน ผูประกอบการควรมีความต้ังใจและมี
วัตถุประสงคชัดเจน เนื่องจากการเตรียมตัวมีคาใชจายคอนขางสูงและใชเวลานาน 
บริษัทที่มีความสนใจเขาจดทะเบียนสามารถขอคําแนะนํา หรือปรึกษาเจาหนาท่ี
ผูดูแลความสัมพันธลูกคาผูประกอบการ (Relationship Manager : RM) ของตลาด
หลักทรัพยฯ เพ่ือการเตรียมตัวท่ีถูกตอง 



10 

 

สอดคลองรายงานการวิจัยของนางสาวชื่นจิตร อังวราวงศ (2555) เรื่อง การ
ประเมินการรับรูปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรางตัวแบบการจัดการในการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  จาก
การศึกษาพบวา การสงเสริมและสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการ
เขาสูตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตองมีแนวทางและข้ันตอนการดําเนินการในการ
ขับเคล่ือน ตามตัวแบบการจัดการ (management model)  

การอภิปรายผลขอคนพบท่ีไดตามวัตถุประสงคขอท่ี 2. พบวา ปญหาและอุปสรรค
ของกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผูสอบบัญชีมีไมเพียงพอ  ไมมี 
License  ไมมีประสบการณเขารับงาน IPO สงผลใหบริษัทใชเวลาเตรียมตัวนาน เสีย
คาใชจาย และมีราคาสูง  บริษัทไมมีความพรอมทั้งในดานระบบบัญชี ระบบการ
ควบคุมภายใน  และแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทยังไมเรียบรอย ผูบริหารหรือ
พนักงานผูปฏิบัติงานไมเขาใจวัตถุประสงคของการตรวจสอบ  แตสนใจอยากรีบเขา
จดทะเบียน ขาดความรูความเขาใจถึงสถานะทางกฎหมายและบทบาทของบริษัทแต
ละประเภทไมเพียงพอ สงผลใหมีการแปรสภาพจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัดใน
ขณะที่ยังไมมีความพรอม เมื่อแปรสภาพแลวไมสามารถกลับคืนสภาพเปนบริษัท
จํากัดไดและความเหมาะสมของการกําหนดวันเขาซ้ือขายหากไมเหมาะสมอาจทําใหเกิด
ภาวะหุนต่ํา 

การแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มีการดําเนินการดังน้ี  ทําการคัดเลือกท่ี
ปรึกษาทางการเงินและผูสอบบัญชีทํา ที่มีรายชื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
และเลือกที่ปรึกษาที่มีความรูความเขาใจกิจกรรมทางธุรกิจของแตละบริษัท ที่มี
หลักการที่ถูกตอง  สามารถแนะนําใหบริษัทในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งเปน
ขอกําหนดท่ีสําคัญของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยได ขอคําแนะนําหรือ
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ปรึกษากับผูมีประสบการณการทํางานที่อยูในตลาดหลักทรัพย บริษัทตองมีความ
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง เชน องคกร ระบบบัญชี  ระบบการควบคุมภายใน 
สามารถตอบแผนการดํา เนินงานในอนาคตได  การย่ืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยื่นคําขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีปรึกษา
ทางการเงินควรเขาหารือ Pre-consultation กับ ก.ล.ต. เพื่อเปนการประเมินวาบริษัทมี
ความพรอมเพียงใดในการย่ืนดังกลาว การจําหนายหุนตอประชาชนจะตองทําผานบริษัท
หลักทรัพยท่ีรับเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพย (underwriters) ซึ่งจะไดรับการแตงต้ังจาก
บริษัท รวมท้ังไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ผูจัดการการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตองประสานงานตรวจสอบ ขอมูลการจองตามเกณฑการจัดสรรกับผูจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนในทุกๆวันตลอดชวงระยะเวลาที่เปดการจองซื้อ เพื่อจะไดจัดสรรใหผูมีอุปการ
คุณไดครบถวนตามเกณฑ ในการกําหนดวันเขาซ้ือขาย ควรดูความพรอมและความ
เหมาะสมของอุตสาหกรรมในหลายๆดาน เชน ภาวะตลาด ความสนใจของนักลงทุน 
แผนการใชเงินของบริษัท  

สอดคลองรายงานการวิจัยของอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข (2559) เรื่องโมเดลการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อเขาสูตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการศึกษาพบวา การวิเคราะหการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อเขาสูตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
ประกอบดวยการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 
เปนปจจัยท่ีสําคัญ สําหรับเตรียมตวัเขาสูตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะดานการแกไขปรับปรุงในกระบวนการนําบริษัท จํากัด (มหาชน) 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 1) ดานบริษัท ควรเตรียมความพรอม
ดานตางๆ ดังน้ี ศึกษาขอมูลและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เปลี่ยนผูสอบบัญชีใหเปนผูสอบท่ี
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดใหมีการควบคุมภายในเพ่ือใหได
มาตรฐาน เตรียมสรรหาบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและจัดทําแผนธุรกิจ
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ในอนาคต ซึ่งหากบริษัทเตรียมความพรอมไดดีจะสงผลใหการใชระยะเวลาในการนํา
บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนไปตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. กําหนด 2) ดาน
กระบวนการ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางดานกฎหมายและบริษัท ควรจัดใหมีการ
ประชุมหารือรวมกัน เพื่อกําหนดแผนงานและการวางระบบตางๆ หาแนวทางการทํางาน
รวมกัน เพื่อเปนสวนสําคัญท่ีทําใหบริษัทพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. อันจะสงผลใหการนําบริษัท 
จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปนไปตามมาตรฐานท่ี 
ก.ล.ต. กําหนด 

 2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยในอนาคต ผูวิจัยขอเสนอวาควรศึกษาหลักเกณฑการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยของตางประเทศ วามีความเหมือนหรือมีความแตกตางกันอยางไร  
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