การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรือจะมีห้นุ เป็ นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Secondary Listing)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปเกณฑ์สาคัญ
การพิจารณาใช้เกณฑ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษทั จดทะเบียนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน
ขึน้ อยู่กบั ประเทศทีบ่ ริษทั นัน้ จัดตัง้ ขึน้ ว่าเป็ นประเทศทีเ่ ข้าข่ายสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้การยอมรับ

หลักเกณฑ์การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในการพิจารณารับหุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทัง้ จากคุณสมบัตขิ องหุน้ สามัญและคุณสมบัติ
ของบริษทั ทีย่ ่นื คาขอดังนี้
1.1 คุณสมบัติของหุ้นสามัญ
 ชาระเต็มมูลค่าแล้วทัง้ หมด
 ระบุช่อื ผูถ้ อื
 ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหุน้ ยกเว้นข้อจากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
1.2 คุณสมบัติของบริษทั ที่ยื่นคาขอ
เรือ่ ง
คุณสมบัติ
เป็ นบริษทั ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริษทั ต่างประเทศ/1
สถานะ
และไม่อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัตใิ นการเป็ นบริษทั จดทะเบียน หรือเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก หรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดในทานองเดียวกัน
ตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศกาหนด
ทุนชาระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ > 300 ล้านบาท
(หลังเสนอขายหุน้ แก่ประชาชน)
ฐานะการเงิ นและสภาพคล่อง  มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 300 ล้านบาท และก่อน IPO ต้องมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 0
 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมันคงและมี
่
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
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คุณสมบัติ
 มีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคาขอรวมกัน > 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุด
ก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุทธิ > 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
 มีผลการดาเนินงาน > 3 ปี โดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
/2
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
หรือ
o แสดงได้ว่าหุน
้ จะมีการซือ้ ขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
- การเสนอขายหุน้ IPO ในประเทศไทย ต้องมี Market Cap./3 > 300 ล้านบาท หรือ
> 5% ของทุนชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
- จะนาหุน้ มาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์และได้นามาฝากไว้ทบ่ี ริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) โดยมี Market Cap./3 > 300 ล้านบาท หรือ > 5% ของทุน
ชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
- หุน้ จะมีการซือ้ ขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน  ต้องได้รบั อนุญาตเสนอขายหุน้ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเว้นนิตบิ คุ คลทีม่ ี
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
การบริหารงาน
 มีกรรมการซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
สาหรับบริษทั ต่างประเทศ/1
 มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุมทีม่ คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
o ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริษทั
/1
ต่างประเทศ
o ไม่เป็ นบุคคลทีฝ
่ ่ าผืนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนหรือการเปลีย่ นแปลงในราคา
ของหลักทรัพย์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
สาหรับบริษทั ต่างประเทศ/1
งบการเงิ นและผูส้ อบบัญชี
 มีงบการเงินทีม่ ลี กั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนสาหรับบริษทั ต่างประเทศ/1
 ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ่นื คาขอต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียน
แต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) หรือบุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์
เห็นชอบเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
/4
การห้ามขายหุ้น
ผูเ้ ข้าข่าย Strategic Shareholders จะถูกห้ามนาหุน้ ของตนซึง่ มีจานวนรวมกัน 55% ของทุนชาระแล้ว
(Silent Period)
หลัง IPO ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีห่ นุ้ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม หลังจากหุน้ ซือ้ ขายครบ 1 ปี สามารถทยอยขายหุน้ ได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ
หุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน สามารถทยอยขายหุน้ ได้อกี 20% ของ
หุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย
เรือ่ ง
ผลการดาเนิ นงาน
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เกณฑ์เพิ่ มเติ มสาหรับ Secondary Listing
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศมีหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริหารจัดการและคุม้ ครองผูถ้ อื หุน้
Regulatory mapping
ในเรื่องสาคัญ เรื่องสิทธิ และความคุม้ ครองผูถ้ อื หุน้ เช่น การประชุมผูถ้ อื หุน้ หน้าทีโ่ ครงสร้าง
และคุณสมบัตคิ ณะกรรมการ การเพิม่ ทุน/ลดทุน เป็ นต้น
ภาษาอังกฤษ (เป็ นอย่างน้อย)
ภาษา
มาตรฐานบัญชี Accounting  มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย หรือ
Standard
 International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ

ผูส้ อบบัญชี

ตัวแทนประสานงาน

 มาตรฐานรายงานทางการเงินทีห่ น่วยงานทางการในต่างประเทศยอมรับ โดยแสดงผลกระทบ
ของรายการทีแ่ ตกต่างจาก IFRS (reconciled IFRS) หรือ
 มาตรฐานรายงานทางการเงินอืน่ ทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ผูส้ อบบัญชีไทย : อยู่ในบัญชีรายชื่อทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
รับรองคู่กบั ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิน่ ทีเ่ ป็ น full member ของเครือข่ายเดียวกัน หรือ
 ผูส้ อบบัญชีต่างประเทศ : ต้องยื่นของความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
o อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ Audit Regulator ทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
เช่นInternational Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรือ European
Commission (EC) หรือ หน่วยงานกากับอิสระทีไ่ ด้รบั ผลประเมินมาตรฐาน Financial
Sector Assessment Program (FSAP) ไม่ต่ากว่าระดับ broadly implemented และต้อง
ไม่มเี หตุสงสัยว่า audit regulator จะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ขอ้ มูลแก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
o สังกัดสานักงานสอบบัญชีเพียงหนึ่งแห่งทีม
่ รี ะบบควบคุมคุณภาพงานทีพ่ อเพียงเป็ นไป
ตาม International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) ทีก่ าหนดโดย
International Federation of Accountants (IFAC) และมีผสู้ อบบัญชีวุฒปิ ริญญาตรีเป็ น
อย่างต่า จานวนอย่างน้อย 5 คน และอย่างน้อยน้อย 2 คนต้องเป็ นผูส้ อบทีส่ ามารถทาการ
สอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีผปู้ ระสานงานอย่างน้อย 1 คน ในประเทศไทย

หมายเหตุ:
/1
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัทต่างประเทศที่มหี รือจะมีหุ้นเป็ น
หลักทรัพย์ซ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)
/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
Market Capitalization คานวณจากราคาเสนอขายต่อประชาชนทัวไปหรื
่
อราคาอื่นใดตาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
/4
ยกเว้นกรณี 1. บริษทั ต่างประเทศทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ไทยถือในสัดส่วน > 50% หรือ > 40% หากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงือ่ นไขการร่วมทุนกับภาครัฐ
2. บริษทั ต่างประเทศอยู่ในระหว่างการปฏิบตั หิ รือได้ปฏิบตั โิ ดยครบถ้วนแล้วหรือไม่มหี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ Silent Period หรือ
หลักเกณฑ์อ่นื ใดทีก่ าหนดห้ามการขายหุน้ และหลักทรัพย์ในทานองเดียวกัน ตามทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ
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การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรือจะมีห้นุ เป็ นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Secondary Listing)
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
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การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรือจะมีห้นุ เป็ นหลักทรัพย์ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Secondary Listing)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.14/2558 เรื่อง ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั
ต่างประเทศทีม่ หี รือจะมีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี นป.1/2559 เรื่อง ประเทศทีม่ กี ารกากับดูแลตลาดทุน
เป็ นทีย่ อมรับของสานักงาน
 บัญชีแนบท้ายประกาศ นป.4/2561
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(ฉบับประมวล)
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
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