เอกสารแนบ
สรุปหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญจดทะเบียนใน SET & mai

ทุนชาระ
แล้ว
ส่วนของผู้
ถือหุ้น
จานวนหุ้น
IPO
Free Float

SET
บริษทั ไทย และบริษทั ต่างประเทศ

mai
บริษทั ไทย

> 300 ล้านบาท

> 50 ล้านบาท

• ก่อน IPO > 0
• ก่อน IPO > 0
• หลัง IPO > 300 ล้านบาท
• หลัง IPO > 50 ล้านบาท
> 15% ของทุนชาระแล้ว (หรือ > 10% หากทุนชาระแล้ว > 500 ล้านบาท
> 15% ของทุนชาระแล้ว
หรือ 75 ล้านบาทแล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า)
ยกเว้นกรณีบริษทั ต่างประเทศทีจ่ ดทะเบียนแบบ Secondary Listing
> 1,000 ราย สาหรับ SET หรือ > 300 ราย สาหรับ mai
และถือหุน้ รวมกัน > 25% ของทุนชาระแล้ว (หรือ > 20% หากทุนชาระแล้ว > 3,000 ล้านบาท)
กรณี Secondary Listing (เฉพาะ SET): เช่นเดียวกับข้างต้น หรือแสดงได้ว่าจะมี liquidity ในไทย เช่น เสนอขายหุน้ ในไทยมูลค่าตาม Mk Cap. > 300 ล้านบาท
หรือ 5% ของทุนชาระแล้ว หรือ จะนาหุน้ จานวนดังกล่าวมาฝากไว้ท่ี TSD เพื่อพร้อมซือ้ ขายและส่งมอบได้ใน SET

Track
Record
ผลการ
ดาเนิ นงาน

> 3 ปี
เกณฑ์รบั บริษทั ที่
ประกอบธุรกิจทัวไป
่
• มีกาไรสุทธิใน 2
หรือ 3 ปี ล่าสุด
ก่อนยื่นคาขอ
รวมกัน > 50
ล้านบาท โดยใน
ปี ล่าสุดก่อนยื่น
คาขอมีกาไร
สุทธิ > 30 ล้าน

ข้อเสนอ: เกณฑ์รบั บริษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย
• มี Market Cap. >
7,500 ล้านบาท
• มีรายได้จากการ
ดาเนินงานปี ล่าสุด >
5,000 ล้านบาท และ
มี Growth Rate 2 ปี
ล่าสุดเฉลีย่ > 20%

> 2 ปี
เกณฑ์รบั Infrastructure เกณฑ์รบั บริษทั ที่
Co.
ประกอบธุรกิจทัวไป
่
• มีมลู ค่าลงทุนใน
• มีกาไรสุทธิในปี
โครงการรวม >
ล่าสุดก่อนยืน่ คา
10,000 ล้านบาท
ขอ > 10 ล้าน
บาท และมีกาไร
• กรณี infra. ทีม่ ี
สุทธิในงวดสะสม
ประโยชน์ต่อไทย
ก่อนยื่นคาขอ
ต้องมีรายได้เชิง
พาณิชย์ (COD)
แล้วก่อนยื่นคาขอ

ข้อเสนอ: เกณฑ์รบั บริษทั
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย
• มี Market Cap. >
2,000 ล้านบาท
• มีรายได้จากการ
ดาเนินงานปี ล่าสุด >
1,000 ล้านบาท และ
มี Growth Rate 2 ปี
ล่าสุดเฉลีย่ > 20%

เกณฑ์รบั Infrastructure
Co. ทีม่ ปี ระโยชน์ต่อไทย
เท่านัน้
• มีมลู ค่าลงทุนใน
โครงการรวม >
2,000 ล้านบาท
• ต้องมีรายได้เชิง
พาณิชย์ (COD)
แล้วก่อนยื่นคาขอ
> 1 ปี
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เอกสารแนบ

Silent
Period

SET
บริษทั ไทย และบริษทั ต่างประเทศ
บาท และมีกาไร
ยกเว้นรายได้ขนั ้ ต่า
(กรณีลงทุนหลาย
สุทธิในงวดสะสม
กรณีบริษทั ได้รบั การ
โครงการ ต้อง
ก่อนยื่นคาขอ
สนับสนุนจาก BOI ใน
COD แล้ว > 30%
ระดับสูง
ของมูลค่าโครงการ
ทัง้ หมด)
• บริษทั จะนาเงินส่วน
ใหญ่ทไ่ี ด้จากการเสนอ • กรณี infra. ทีเ่ ป็ น
ขายหุน้ ต่อประชาชน
ประโยชน์ต่อ
ไปใช้ในการดาเนิน
ต่างประเทศ ต้อง
ธุรกิจในอุตสาหกรรม
COD แล้ว > 1 ปี
เป้ าหมายทีบ่ ริษทั เริม่
• ได้รบั สัมปทาน >
มีรายได้แล้ว โดย
20 ปี และมีอายุ
นาไปพัฒนา ต่อยอด
คงเหลือ > 15 ปี
หรือเสริมศักยภาพ
หรือ มีสญ
ั ญาขาย
ธุรกิจ เพื่อให้
กับหน่วยงานรัฐ >
อุตสาหกรรม ดังกล่าว
15 ปี
เป็ นธุรกิจหลักของ
บริษทั ต่อไป
• เงื่อนไขเพิม่ เติมกรณี
บริษทั ต่างประเทศ
ต้องแสดงได้ว่ามี
Economic Value ใน
ไทย
• กรณีบริษทั ไทยทีป่ ระกอบธุรกิจทัวไป:
่ 1 ปี (ทยอยขายได้ 25% เมื่อครบ 6 เดือน)
• กรณีอ่นื ๆ: 3 ปี (ทยอยขายได้ 20% เมื่อครบ 1 ปี และทุกๆ 6 เดือนหลังจากนัน้ )
ยกเว้นกรณี Secondary Listing ให้ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ของ Home Exchange

mai
บริษทั ไทย
(หากบริษทั มี Track
Record 2 ปี จะ
พิจารณา Growth
Rate 1 ปี > 20%)
ยกเว้นรายได้ขนั ้ ต่า
กรณีบริษทั ได้รบั การ
สนับสนุนจาก BOI
ในระดับสูง
• บริษทั จะนาเงินส่วน
ใหญ่ทไ่ี ด้จากการ
เสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนไปใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรม
เป้ าหมายทีบ่ ริษทั เริม่
มีรายได้แล้ว โดย
นาไปพัฒนา ต่อยอด
หรือเสริมศักยภาพ
ธุรกิจ เพื่อให้
อุตสาหกรรม
ดังกล่าวเป็ นธุรกิจ
หลักของบริษทั ต่อไป

• ได้รบั สัมปทาน > 20
ปี และมีอายุคงเหลือ
> 15 ปี หรือ มีสญ
ั ญา
ขายกับหน่วยงานรัฐ
> 15 ปี

สาหรับคุณสมบัตอิ น่ื และแนวทางการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื คาขอ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์สาหรับบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทัวไป
่
2

