บริ ษทั ที่มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Business)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปเกณฑ์สาคัญ
โครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานเป็ นโครงการทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีนโยบาย
สนับสนุนให้บริษทั ลักษณะดังกล่าวสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร็วขึน้ เพื่อจะได้นาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุน
ไปใช้ในกิจการ โดยไม่ตอ้ งรอให้มผี ลประกอบการ 3 ปี
นิยาม "สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน" หมายถึง สิง่ ก่อสร้างหรือระบบให้บริการทีจ่ าเป็ น ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่
 ระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
 ระบบการประปา ระบบบริหารจัดการน้า ระบบการส่งน้า หรือการชลประทาน
 ระบบขนส่งภาคพืน้ ดินเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางและแก้ไขปั ญหาการจราจร
 ท่าเรือ สนามบิน
 ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
 ระบบควบคุมและป้ องกันมลภาวะ
 ระบบป้ องกันภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบการจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติ
 พลังงานทางเลือกตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ประโยชน์สาหรับบริษทั ที่มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
1. บริษทั สามารถระดมทุนได้เร็วขึน้ โดยไม่ตอ้ งรอให้มผี ลประกอบการ 3 ปี หรือมีกาไร เพื่อนาเงินทีไ่ ด้ไปใช้ลงทุนกับกิจการ
2. ลดความเสีย่ งด้านการเงินของบริษทั สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
3. เป็ นการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4. เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนได้ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศเพื่อผลตอบแทนในอนาคต
หลักเกณฑ์การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในการพิจารณารับหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทัง้ จากคุณสมบัตขิ องหุน้ สามัญและคุณสมบัติ
ของบริษทั ทีย่ ่นื คาขอดังนี้
1.1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ
 มีมลู ค่าทีต่ ราไว้ (Par) ไม่น้อยกว่าหุน้ ละ 0.50 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทัง้ หมด
 ระบุช่อื ผูถ้ อื
 ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหุน้ ยกเว้นข้อจากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
1.2 คุณสมบัติของบริษทั ที่ยื่นคาขอ
เรือ่ ง
คุณสมบัติ
สถานะ
บริษทั มหาชนจากัด หรือนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายไทยจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ
ทุนชาระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ > 300 ล้านบาท
(หลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน)
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เรือ่ ง
ฐานะการเงิ นและสภาพคล่อง

คุณสมบัติ

 มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 300 ล้านบาท และก่อน IPO ต้องมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 0
 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมันคงและมี
่
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ผลการดาเนิ นงาน
 กรณีลงทุนในโครงการทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคพืน้ ฐานซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย
ให้ได้รบั ยกเว้นเรื่องผลการดาเนินงาน
 กรณีลงทุนในโครงการทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภคพืน้ ฐานซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อต่างประเทศ
ให้มกี ารดาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกัน
มาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ มีผลการดาเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ > 1 ปี
ก่อนยื่นคาขอ
ลักษณะโครงการ
 ได้รบั สัมปทานหรือได้รบั อนุญาตให้ดาเนินโครงการจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง)
โดยมีอายุสมั ปทานหรือได้รบั อนุญาต > 20 ปี และยังคงมีอายุสมั ปทานหรือระยะเวลาทีไ่ ด้รบั
อนุญาตเหลืออยู่ > 15 ปี นับแต่วนั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
ทัง้ นี้ตอ้ งดาเนินการตามขัน้ ตอนทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับการได้รบั สัมปทานหรือการขออนุญาต
เรียบร้อยแล้ว
 มีสญ
ั ญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดังกล่าว
สามารถก่อให้เกิดรายได้ทม่ี นคงในอนาคตและมี
ั่
อายุสญ
ั ญาคงเหลือ > 15 ปี นับแต่วนั ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารหลักฐานทีถ่ ูกต้องครบถ้วน
แหล่งสนับสนุนทางการเงิ น มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินทีช่ ดั เจนและเพียงพอในการดาเนินงาน
การจัดทารายงานการศึกษา ให้จดั ทา Feasibility Study เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการ
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ะลงทุน
ความเป็ นไปได้
(Feasibility Study)
กรณีโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐานมีการประกอบธุรกิจหลักอยูใ่ นต่างประเทศ ให้มกี ารตรวจสอบ
ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางกฎหมายของประเทศทีจ่ ะลงทุน (Legal Due Diligence) เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า การลงทุนและ
กฎหมาย
การจัดหาผลประโยชน์สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย
ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิ สระ ให้จดั ทา Technological Feasibility เฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นเทคโนโลยีใหม่ทไ่ี ม่เคยใช้ในประเทศไทย
มาก่อน หรือเป็ นเทคโนโลยีขนั ้ สูงทีจ่ าเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้านเป็ นพิเศษ โดยอธิบายถึง
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ความเป็ นไปได้ของการนาเทคโนโลยีนนั ้ มาใช้ในประเทศไทยหรือพืน้ ทีท่ ท่ี าโครงการ (ถ้ามี)
(Technological Feasibility)
/1
กระจายการถือหุ้นรายย่อย
 จานวนผูถ้ อื หุน้ รายย่อย > 1,000 ราย
(หลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน)  อัตราส่วนการถือหุน้
o ถือหุน
้ รวมกัน > 25% ของทุนชาระแล้ว หาก 300 ล้านบาท < ทุนชาระแล้ว < 3,000 ล้านบาท
o ถือหุน
้ รวมกัน > 20% ของทุนชาระแล้ว หากทุนชาระแล้ว > 3,000 ล้านบาท
o แต่ละรายต้องถือหุน
้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขายทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน  ต้องได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเว้นนิตบิ ุคคลทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ
 เสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
 จานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
o ทุนชาระแล้ว < 500 ล้านบาท : เสนอขาย > 15% ของทุนชาระแล้ว
o ทุนชาระแล้ว > 500 ล้านบาท : เสนอขาย > 10% ของทุนชาระแล้ว หรือมูลค่าหุน
้ สามัญ
ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ > 75 ล้านบาทแล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
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เรือ่ ง
การบริหารงาน

คุณสมบัติ

 มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุมทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
o ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/2
o ไม่เป็ นบุคคลทีฝ
่ ่ าผืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนหรือการเปลีย่ นแปลงในราคา
ของหลักทรัพย์
 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/2
 มีผรู้ บั ผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกาากับตลาดทุน/2
การกากับดูแลกิ จการ
 มีระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีกรรมการอิสระซึง่ มีองค์ประกอบและคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด
และการควบคุมภายใน
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/2 และมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ซึง่ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
 จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/2
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน/2
งบการเงิ นและผูส้ อบบัญชี
 มีงบการเงินทีม่ ลี กั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน/2
 ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ่นื คาขอต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) หรือบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียน
เห็นชอบเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูเ้ ข้าข่าย Strategic Shareholders จะถูกห้ามนาหุน้ ของตนซึง่ มีจานวนรวมกัน 55% ของทุนชาระแล้ว
การห้ามขายหุ้น
หลัง IPO ออกขายภายในกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
(Silent Period)
กรณี บริษทั มีรายได้
กรณี บริษทั ไม่มีรายได้
เชิ งพาณิ ชย์จากการประกอบ เชิ งพาณิ ชย์จากการประกอบ
ธุรกิ จหลักก่อนยื่นคาขอ
ธุรกิ จหลักก่อนยื่นคาขอ
ระยะเวลาการห้ามขาย 3 ปี นับแต่วนั ทีห่ นุ้ เริม่ ซือ้ ขาย
ตัง้ แต่วนั ทีห่ นุ้ เริม่ ซือ้ ขายใน
ในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันทีม่ ี
รายได้เชิงพาณิชย์ครบ 3 ปี
การทยอยขายหุน้
หลังจากหุน้ ซือ้ ขายครบ 1 ปี
หลังจากมีรายได้เชิงพาณิชย์ครบ
สามารถทยอยขายหุน้ ได้ใน
1 ปี สามารถทยอยขายหุน้ ได้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 20% ของหุน้ ที่ อัตราส่วนไม่เกิน 20% ของหุน้ ที่
ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกาหนด ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถ
ระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถ
ทยอยขายหุน้ ได้อกี 20% ของ
ทยอยขายหุน้ ได้อกี 20% ของ
หุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย
หุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย
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หมายเหตุ:
/1
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
/2
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับประมวล)

กรณีทบ่ี ริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว สามารถนาบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมทีม่ ศี กั ยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ด้วยได้ โดยเรียกวิธกี ารนี้ว่า Spin off เป็ นกระบวนการนาบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั จดทะเบียน (บริษทั แม่) แยกออกมา
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (Initial Public Offering : IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึง่ ภายหลังจากการนาบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเข้าจดทะเบียนแล้ว บริษทั แม่ต้องยังมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดารงสถานะ
ในการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษทั ที่มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Business)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขัน้ ตอนการพิ จารณารับหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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 ที่มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure Business)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ฉบับประมวล)
 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
ั ชีของ
บริษทั ทีเ่ สนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน
แบบฟอร์ม
 แบบคาขอและเอกสารประกอบการยื่นคาขอให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องบริษทั และหลักทรัพย์ของบริษทั ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุน้
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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