บริ ษทั ที่มีการประกอบธุรกิ จหลักโดยการถือหุ้น (Holding Co.)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สรุปเกณฑ์สาคัญ
ปั จจุบนั การจัดโครงสร้างในรูปของการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) เป็ นวิธที น่ี ิยมกันมากวิธหี นึ่ง เนื่องจาก
 กิจการต้องมีการเติบโตตลอดเวลา และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายการเติบโตไปในสายธุรกิจทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องและไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจเดิม
ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษทั ย่อยมากขึน้
 ปั จจุบนั มีการเพิม่ จานวนของบริษทั ในเครือทีม่ โี ครงสร้างในลักษณะต่างๆ กัน มากขึน้ ซึง่ มีจานวนไม่น้อยทีป่ ระสงค์จะยื่นคาขอ
เข้าจดทะเบียน
 การรวมกลุม่ ของบริษทั ทีม่ สี ายธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน ในบางครัง้ อาจมีปัญหาในการทีจ่ ะเลือกบริษทั ใดบริษทั หนึ่งเป็ นบริษทั ผูย้ ่นื คาขอ
Holding Company บริษทั ที่มกี ารประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็ นหลัก และไม่มกี ารประกอบธุรกิจ
อย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง ซึง่ อาจเป็ นการลงทุนในบริษทั ในประเทศและ/หรือบริษทั ในต่างประเทศ โดยต้องไม่มลี กั ษณะเป็ น
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุน้ ในบริษทั แกนอย่างน้อย 1 บริษทั ซึง่ แสดงได้ว่า
Holding Company มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการในบริษทั แกนตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนี้
 กรณีบริษทั แกนเป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจ บริษทั แกนต้องมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ Holding Company
 กรณีบริษทั แกนเป็ นบริษทั ทีม่ เี งื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น Holding Company ต้องถือหุน้
ในบริษทั แกน > 40% และมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการบริษทั แกนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ นี้ จะต้องถือหุ้นในบริษทั แกนตลอดเวลาทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษทั แกนได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปี นับแต่
วันทีห่ นุ้ สามัญเริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษทั ทีม่ กี ารจัดโครงสร้างในลักษณะ Holding Company ทีม่ บี ริษทั ย่อยทีเ่ ป็ น
ธุรกิจหลักในประเทศและ/หรือต่างประเทศ สามารถยื่นคาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้เร็วขึน้
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โครงสร้างของ Holding Company

คุณสมบัติ
Holding Company

บริษทั ย่อยในประเทศ (บริษทั แกน)

เงื่อนไขการรับและการดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียน
1. ไม่มคี วามขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และ
โครงสร้างการบริหาร
2. มีกลไกการกากับดูแล มีการจัดตัง้ กรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีระบบการบริหารและมีการจัดทาเปิ ดเผยข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
4. งบการเงินถูกตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
5. มีอานาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษทั ย่อย:
o แต่งตัง้ ตัวแทนกรรมการในบริษท
ั ย่อยตามสัดส่วนของ
การถือหุน้
o มีการจัดทารายการระหว่างกัน และการได้มา หรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั สาคัญได้อย่างเหมาะสม
เงื่อนไขการเสนอขายหุ้น
ได้รบั การอนุมตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. และจัดทาหนังสือชีช้ วน
(ข้อมูลการยื่นคาขอถูกจัดเตรียมโดยทีป่ รึกษาทางการเงินที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.)

 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศ
 มีคณ
ุ สมบัตอิ ่นื ๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น
คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ), การบริหาร
และการตรวจสอบงบการเงิน
 ไม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
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บริษทั ย่อยในต่างประเทศ (บริษทั แกน)
 บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในต่างประเทศ
 มีคณ
ุ สมบัตอิ ่นื ๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น
คณะกรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ), การบริหาร
และการตรวจสอบงบการเงิน
 ไม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
 ยกเว้นการทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย
 ยกเว้นการตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
 มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในไทย

กาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัททีป่ ระกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาด
สินทรัพย์รวมของ Holding Company ดังนี้
1. กลุ่มธุรกิ จหลัก
 ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีถ่ อื หุน้ > 25% ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษทั รวมกัน > 75% ของ
สินทรัพย์รวม* ของ Holding Company
 ลงทุนในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษทั รวมกัน > 25% ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company
2. กลุ่มธุรกิ จอื่น
ลงทุนในบริษทั อื่นๆ ซึง่ ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษทั รวมกัน < 25% ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company
หมายเหตุ * กรณีท่ี Holding Company เห็นว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคานวณโดยใช้ตวั แปรอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น รายได้ หรือกาไร เป็ นต้น
โดยต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของการใช้ตวั แปรอื่นเป็ นตัวชีว้ ดั ด้วย

หลักเกณฑ์การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ในการพิจารณารับหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทัง้ จากคุณสมบัตขิ องหุน้ สามัญและคุณสมบัติ
ของบริษทั ทีย่ ่นื คาขอและบริษทั แกนดังนี้
1.1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ
 มีมลู ค่าทีต่ ราไว้ (Par) ไม่น้อยกว่าหุน้ ละ 0.50 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทัง้ หมด
 ระบุช่อื ผูถ้ อื
 ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหุน้ ยกเว้นข้อจากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
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1.2 คุณสมบัติของบริษทั ที่ยื่นคาขอและบริษทั แกน
คุณสมบัติ
เรือ่ ง

ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)
เอ็ม เอ ไอ (mai)
บริษทั มหาชนจากัด หรือนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายไทยจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ
> 300 ล้านบาท
> 50 ล้านบาท

สถานะ
ทุนชาระแล้ว
เฉพาะหุ้นสามัญ
(หลังเสนอขายหุน้
แก่ประชาชน)
ฐานะการเงิ นและ  มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 300 ล้าน
สภาพคล่อง
บาท และก่อน IPO ต้องมีสว่ น
ของผูถ้ อื หุน้ > 0
 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมันคง
่
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ผลการ
 เกณฑ์กาไรสุทธิ : มีกาไรสุทธิ
ดาเนิ นงาน
ในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี
ล่าสุดก่อนยื่นคาขอรวมกัน
> 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุด
ก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิ > 30
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคาขอ
 เกณฑ์ Market Cap/1 : มี
Market Cap. > 7,500 ล้านบาท
โดยในปี ล่าสุดและในงวดสะสม
ก่อนยื่นคาขอ ต้องมีกาไรก่อน
หักต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ (EBIT)
 มีผลการดาเนินงาน > 3 ปี
โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ
กรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
กระจายการถือ  จานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
หุ้นรายย่อย*
> 1,000 ราย
(หลังเสนอขายหุน้  อัตราส่วนการถือหุน้ /2
แก่ประชาชน)
o ถือหุน
้ รวมกัน > 25% ของ
ทุนชาระแล้ว หาก 300 ล้าน
บาท < ทุนชาระแล้ว <
3,000 ล้านบาท
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Holding บริษทั แกน**
Company





 มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 50 ล้าน
บาท และก่อน IPO ต้องมีสว่ น
ของผูถ้ อื หุน้ > 0
 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมันคง
่
และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 เกณฑ์กาไรสุทธิ : มีกาไรสุทธิใน
ปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอ > 10 ล้าน
บาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสม
ก่อนยื่นคาขอ









 เกณฑ์ Market Cap/1 : มี Market
Cap. > 1,000 ล้านบาท
โดยในปี ล่าสุดและในงวดสะสม
ก่อนยื่นคาขอ ต้องมีกาไรก่อน
หักต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ (EBIT)
 มีผลการดาเนินงาน > 2 ปี
โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ
กรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
 จานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย > 300
ราย
 อัตราส่วนการถือหุน้ /2
o ถือหุน
้ รวมกัน > 25% ของทุน
ชาระแล้ว หาก 50 ล้าน
บาท < ทุนชาระแล้ว < 3,000
ล้านบาท





-





-

คุณสมบัติ
เรือ่ ง

ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)
เอ็ม เอ ไอ (mai)
o ถือหุน
้ รวมกัน > 20% ของ
o ถือหุน
้ รวมกัน > 20% ของทุน
ทุนชาระแล้ว หากทุนชาระ
ชาระแล้ว หากทุนชาระ
แล้ว > 3,000 ล้านบาท
แล้ว > 3,000 ล้านบาท
o แต่ละรายต้องถือหุน
้ ไม่น้อย
o แต่ละรายต้องถือหุน
้ ไม่น้อย
กว่า 1 หน่วยการซือ้ ขายที่
กว่า 1 หน่วยการซือ้ ขายที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
การเสนอขายหุ้น  ต้องได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แก่ประชาชน
ยกเว้นนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ
 เสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
 จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
 จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
o ทุนชาระแล้ว < 500 ล้าน
o เสนอขาย > 15% ของทุน
บาท : เสนอขาย > 15%
ชาระแล้ว
ของทุนชาระแล้ว
o ทุนชาระแล้ว > 500 ล้าน
บาท : เสนอขาย > 10%
ของทุนชาระแล้ว หรือมูลค่า
หุน้ สามัญตามมูลค่าทีต่ ราไว้
> 75 ล้านบาทแล้วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า
กรรมการและ มีกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษทั
แกนมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
ผูบ้ ริหาร
การบริหารงาน  มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุมทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
o ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ
/3
ตลาดทุน
o ไม่เป็ นบุคคลทีฝ
่ ่ าผืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผูถ้ อื
หุน้ และผูล้ งทุนหรือการเปลีย่ นแปลงในราคาของหลักทรัพย์
 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/3
 มีผรู้ บั ผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูค้ วบคุมดูแล
การทาบัญชีทม่ี คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน/3
 มีอานาจควบคุมหรือมีอานาจบริหารจัดการบริษทั แกนได้ตามสัดส่วน
การถือหุน้
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Holding บริษทั แกน**
Company



-



-



-







-

คุณสมบัติ
เรือ่ ง

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)

Holding บริษทั แกน**
Company

 มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีกรรมการอิสระซึง่ มีองค์ประกอบและ
คุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/3 และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่ มีองค์ประกอบ
คุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
 จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/3



ความขัดแย้งทาง ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน/3
ผลประโยชน์
งบการเงิ นและ
 มีงบการเงินทีม่ ลี กั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการกากับตลาดทุน/3
 ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ่นื คาขอต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนสารอง มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เลี้ยงชีพ



แต่ กรณีบริษทั
ในต่างประเทศ
ต้องมีกรรมการ
อย่างน้อย
1 คน มีถนิ่
ทีอ่ ยู่ในไทย




-



นายทะเบียน




ยกเว้นเฉพาะ
บริษทั แกนใน
ต่างประเทศ
-



-

การกากับดูแล
กิ จการและการ
ควบคุมภายใน

แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) หรือ
บุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
การห้ามขายหุ้น ผูเ้ ข้าข่าย Strategic Shareholders จะถูกห้ามนาหุน้ ของตนซึง่ มีจานวน
(Silent Period) รวมกัน 55% ของทุนชาระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1
ปี นับแต่วนั ทีห่ นุ้ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ข้า
ข่ายสามารถทยอยขายหุน้ ได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 25% ของหุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย
เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน

หมายเหตุ
** คุณสมบัตขิ องบริษทั แกน สาหรับบริษทั ทีล่ งทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Project) สาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
 กรณีลงทุนในโครงการทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รบั ยกเว้นเรือ่ งผลการดาเนินงาน
 กรณีลงทุนในโครงการทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มกี ารดาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยืน่ คาขอ และมีผลการดาเนินงานและรายได้เชิงพาณิชย์ > 1 ปี ก่อนยืน่ คาขอ
 ต้องมีการลงทุนในโครงการในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
o ได้รบั สัมปทานจากหน่ วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุ > 20 ปี และมีอายุสมั ปทานคงเหลืออยู่ > 15 ปี นับจากวันทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารครบถ้วน ทัง้ นี้ตอ้ งดาเนินการตามขัน้ ตอนทีจ่ าเป็ นตามสัมปทานเรียบร้อยแล้ว หรือ
o มีสญ
ั ญาขายสินค้า/บริการให้กบั หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ทม่ี นคงในอนาคต
ั่
และมี
อายุสญ
ั ญาคงเหลือ > 15 ปี นับจากวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารครบถ้วน
o มีแหล่งสนับสนุ นการเงินชัดเจนและเพียงพอ
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Market Capitalization คานวณจาก
1. กรณีทผ่ี ยู้ น่ื คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปี นับแต่วนั สุดท้ายของการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
2. กรณีทผ่ี ยู้ น่ื คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปี นับแต่วนั สุดท้ายของการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม ซึง่ ทีป่ รึกษา
ทางการเงินเป็ นผูก้ าหนด
/2
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยคือ ผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คือ
- กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ > 5% ของทุนชาระแล้ว รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
- ผูม้ อี านาจควบคุม
/3
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับประมวล)

กรณีทบ่ี ริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว สามารถนาบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทีม่ ศี กั ยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ยได้ โดยเรียกวิธกี ารนี้ว่า Spin off เป็ นกระบวนการนาบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั จดทะเบียน (บริษทั แม่) แยก
ออกมาเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (Initial Public Offering : IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งภายหลังจากการนาบริษทั ย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าจดทะเบียนแล้ว บริษทั แม่ต้องยังมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ดารงสถานะในการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษทั ที่มีการประกอบธุรกิ จหลักโดยการถือหุ้น (Holding Co.)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขัน้ ตอนการพิ จารณารับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai)
การขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ก.ล.ต.
ยืน่ คาขอ
อนุญาต
และยืน่
แบบ Filing

ก.ล.ต.
พิจารณา
ภายใน
120 วัน
นับแต่วนั ที่
เอกสาร
หลักฐาน
ครบถ้วน

ก.ล.ต.
นับ 1 คาขอ
และนับ 1
Filing

ยืน่ แบบ
คาขอชุด ก.

การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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ก.ล.ต.
แจ้งอนุญาต
เสนอขาย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่
นับ 1 คาขอ

ตลท.
นับ 1 คาขอ

เสนอขาย
หุน้ IPO
ภายใน
6 เดือน
นับแต่ ก.ล.ต.
อนุญาต

ตลท.
แจ้งอนุมตั ิ
เบือ้ งต้น

ยืน่ แบบ
คาขอชุด ข.

ตลท.
ประกาศ
ข่าวรับเป็ น
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

หุน้ สามัญ
เริม่ ซื้อขาย

วันที ่ T
(ก่อน 9.00 น.)

วันที ่ T+1

บริ ษทั ที่มีการประกอบธุรกิ จหลักโดยการถือหุ้น (Holding Co.)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560
เกณฑ์ของหน่ วยงานอื่น
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับ
ประมวล)
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
 หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560 การซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับประกาศกาหนดคุณสมบัตขิ อง CFO และสมุหบ์ ญ
ั ชี
ของบริษทั ทีเ่ สนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน
แบบฟอร์ม
 แบบคาขอและเอกสารประกอบการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องบริษทั และหลักทรัพย์ของบริษทั ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับ
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 สรุปข้อมูลเพื่อ Upload เข้าระบบ SETPortal
 คู่มอื การจัดทาและเผยแพร่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ + Free Float สาหรับบริษทั จดทะเบียนเข้าใหม่
 Template-Major Shareholders and Free Float of IPO Stocks
 วิธจี ดั ส่งข้อมูล CFO และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี IPO
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