
ปัจจุบัน การจัดโครงสร้างในรูปของการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เป็นวิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง เนื่องจาก

 กิจการต้องมีการเติบโตตลอดเวลา และมีแนวโน้มท่ีจะขยายการเติบโตไปในสายธุรกิจท้ังท่ีเก่ียวข้อง และไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิม

ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษัทย่อยมากขึ้น 

 มีการเพิ่มจำานวนของบริษัทในเครือที่มีโครงสร้างในลักษณะต่างๆ กัน มากขึ้นซึ่งมีจำานวนไม่น้อยท่ีประสงค์จะยื่นคำาขอเข้า

จดทะเบียน 

 การรวมกลุ่มของบริษัทท่ีมีสายธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ในบางคร้ังอาจมีปัญหาในการท่ีจะเลือกบริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นบริษัทผู้ย่ืนคำาขอ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทที่มีการจัดโครงสร้างในลักษณะ Holding Company ที่มีบริษัทย่อย

ที่เป็นธุรกิจหลักในประเทศและ/หรือต่างประเทศ สามารถย่ืนคำาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เร็วขึ้น 

ความหมาย

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก และไม่มีการประกอบ

ธรุกจิอยา่งมีนยัสำาคญัเป็นของตนเอง ซึง่อาจเป็นการลงทนุในบริษทัในประเทศและ/หรือบริษทัในตา่งประเทศ โดยตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุ้นในบริษัทแกนอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งแสดงได้ว่า Holding 

Company มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัททั่วไป Holding Company ต้องถือหุ้นในบริษัทแกน > 50%

 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือมีข้อจำากัดตามกฎหมายอื่น Holding Company ต้องถือ

หุ้นในบริษัทแกน ≥ 40%

ทั้งนี้ จะต้องถือหุ้นในบริษัทแกนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่

หุ้นสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ประเภทธุรกิจที่ Holding Company มุ่งเน้นที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีเพียงธุรกิจเดียว หรือ หลายธุรกิจก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Holding Company ที่เป็นผู้กำาหนด

ธุรกิจหลักนั้นเอง

บริษัทแกน (Core Company) หมายถึง บริษัทย่อยหนึ่งบริษัทของ Holding Company ที่มีการ

ประกอบธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ง Holding Company เลือกบริษัทแกนได้เอง ทั้งนี้ บริษัทแกน

ต้องมีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเองและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างของ Holding Company

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยต้อง > 50% และคงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น (คนไทย/ต่างชาติ)

Holding Company 

(จดทะเบียนจัดตั้งในไทย) 

ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ

ท้ังหมดมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย**

ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น >50%* (ต้องคงสัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัทย่อยในประเทศ/ ต่างประเทศ

(บริษัทแกน)

หมายเหตุ : * ≥ 40% หากมีข้อจำากัดลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ

** ข้อกำาหนดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

คำาถาม คำาตอบ

การควบคุมภายใน

Holding Company ตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์
ที่กำาหนดหรือไม่ เนื่องจาก Holding Company ไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง

Holding Company ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในเชน่เดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้มีกระบวนการในการดูแลให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล การรายงานทางการ
เงินมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เก่ียวข้อง โดยต้องได้รับการตรวจสอบระบบโดยผู้สอบบัญชี
ภายนอก รวมทั้งได้ดำาเนินการแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อ
ให้ได้รับการตรวจสอบซ้ำาอีกครั้ง ก่อนการยื่น Filing

ประเด็นที่บริษัทต้องให้ความสำาคัญในการจัดทำาระบบการควบคุม
ภายในมีอะไรบ้าง

ประเด็นทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัคือ การทำารายการระหวา่งกัน การถอืหุน้
ไขว ้ผูบ้ริหารหรือเจา้ของจะตอ้งไม่ทำาธรุกิจทีมี่ลักษณะเดียวกนั หรือ
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียน
นอกจากน้ี ต้องให้ความสำาคัญกับระบบบัญชีท่ีสำาคัญ เช่น ระบบรายได้
ต้นทุน ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันการ
ทุจริต มีการ Check and Balance ไม่มี Conflict of Interest และต้อง
เป็นระบบท่ีเพียงพอที่ทำาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

งบการเงิน

งบการเงนิของ Holding Company ไทยท่ีย่ืนเข้าจดทะเบียนสามารถ

จัดทำาตามมาตรฐาน IFRS ได้หรือไม่

หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกำาหนดให้จัดทำางบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีไทย

งบการเงินของ Holding Company และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกันหรือไม่ 

งบการเงินของ Holding Company ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในขณะท่ีงบการเงินของ
บริษัทย่อย สามารถตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายใดก็ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
จัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินของ Holding Company ที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ 

ตอ้งจดัทำาใหแ้สดงในสกุลเงนิใด เนือ่งจากงบการเงินของบรษิทัย่อย

ในต่างประเทศจัดทำาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

Holding Company ตอ้งจัดทำางบการเงนิ โดยแสดงใหเ้หน็ทัง้สกลุเงนิ
ต่างประเทศและสกุลเงินไทย  

Holding Company ที่จะเข้าจดทะเบียนต้องจัดทำางบการเงินย้อน

หลังเป็นระยะเวลากี่ปี 

บริษัทต้องเปิดเผยงบย้อนหลัง 3 ปี โดยงบปีล่าสุดและไตรมาสล่าสุด 
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชไีทย และงบปีได้รับการตรวจสอบ/
งบไตรมาสได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีสำานักงาน ก.ล.ต.
กำาหนด สว่นกรณ ีHolding Company ท่ีเพิง่จดัตัง้ข้ึน ใหใ้ชง้บเสมือน
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน – ต่างประเทศ

โทร. 0-2229-2222 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

http://www.set.or.th

http://www.mai.or.th

คุณสมบัติ
ครบถ้วนเสมือน
เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

บริษัทที่จะเข้า

จดทะเบียน

คำาถาม คำาตอบ

Silent Period

ในการหา้มขายหุน้ (Silent Period) สำาหรบักรณกีารเข้าจดทะเบียน

แบบ Holding Company นั้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

ทุกรายจะต้องถูกห้ามขายหุ้นหรือไม่ และหุ้นที่ถูกห้ามขายคิดเป็น

จำานวนเท่าไร

 ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารทุกรายจะเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้น โดย
สามารถตกลงกันภายในกลุ่มเพื่อแบ่งหุ้นมาในสัดส่วนเท่าใดก็ได้ แต่
รวมแล้วต้องได้จำานวนหุ้นที่ห้ามขายคิดเป็น 55% ของทุนชำาระแล้ว
หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยจะถูกห้ามขายหุ้นเป็นระยะ
เวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถ
ทยอยขายหุ้น 25% เมื่อครบ 6 เดือน

 กรณบีรษิทัแกนเป็นบริษทัทีล่งทนุในโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

(1) กรณีที่บริษัทแกนมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำาขอ จะถูกห้าม
ขายหุน้เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวันทีเ่ร่ิมซือ้ขายในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และสามารถที่จะทยอยขายหุ้น 20% เมื่อครบ 1 ปี และ
ทยอยขายหุ้นได้ 20% เมื่อครบทุกๆ 6 เดือน 

(2) กรณทีีบ่รษิทัแกนไม่มีรายได้เชงิพาณชิย์ก่อนย่ืนคำาขอจะถกูหา้ม
ขายหุน้ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถงึวนัทีมี่ราย
ได้เชงิพาณชิย์จากการประกอบธรุกิจหลักครบ 3 ปี และสามารถ
ทยอยขายหุ้นได้ 20% ภายหลังบริษัทมีรายได้เชิงพาณิชย์จาก
การประกอบธุรกิจหลักครบ 1 ปี และทยอยขายได้ 20% เม่ือ
ครบทุกๆ 6 เดือน

 กรณบีริษทัแกนทีป่ระกอบธรุกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีน
จะถกูหา้มขายหุน้เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสามารถทยอยขายหุ้นได้ 25% เมื่อครบ 6 เดือน

การเข้าจดทะเบียนในรูปแบบ

Holding Company



ปัจจุบัน	การจัดโครงสร้างในรูปของการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)	เป็นวิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง	เนื่องจาก

	 กิจการต้องมีการเติบโตตลอดเวลา และมีแนวโน้มท่ีจะขยายการเติบโตไปในสายธุรกิจท้ังท่ีเก่ียวข้อง และไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิม

ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษัทย่อยมากขึ้น 

	 มีการเพิ่มจำานวนของบริษัทในเครือที่มีโครงสร้างในลักษณะต่างๆ กัน มากขึ้นซึ่งมีจำานวนไม่น้อยท่ีประสงค์จะยื่นคำาขอเข้า           

จดทะเบียน 

	การรวมกลุ่มของบริษัทท่ีมีสายธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ในบางคร้ังอาจมีปัญหาในการท่ีจะเลือกบริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นบริษัทผู้ย่ืนคำาขอ

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทที่มีการจัดโครงสร้างในลักษณะ Holding Company ที่มีบริษัทย่อย

ที่เป็นธุรกิจหลักในประเทศและ/หรือต่างประเทศ สามารถย่ืนคำาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เร็วขึ้น 

ความหมาย

 Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบ

ธรุกจิอยา่งมีนยัสำาคญัเป็นของตนเอง ซึง่อาจเป็นการลงทุนในบริษทัในประเทศและ/หรือบริษทัในตา่งประเทศ โดยตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุ้นในบริษัทแกนอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งแสดงได้ว่า Holding 

Company มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

	กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัททั่วไป Holding Company ต้องถือหุ้นในบริษัทแกน > 50%

	กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือมีข้อจำากัดตามกฎหมายอื่น Holding Company ต้องถือ

หุ้นในบริษัทแกน ≥ 40%

 ทั้งนี้ จะต้องถือหุ้นในบริษัทแกนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่

หุ้นสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ประเภทธุรกิจที่ Holding Company มุ่งเน้นที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีเพียงธุรกิจเดียว หรือ หลายธุรกิจก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Holding Company ที่เป็นผู้กำาหนด

ธุรกิจหลักนั้นเอง

บริษทัแกน (Core Company) หมายถงึ บรษิทัยอ่ยหนึ�งบรษิทัของ Holding Company ที�มกีารประกอบ
ธรุกจิในประเทศหรอืต่างประเทศ ซึ�ง Holding Company เลอืกบรษิทัแกนไดเ้อง ทั �งนี� บรษิทัแกนตอ้งมกีาร

ประกอบธรุกจิหลกัเป็นของตนเองและไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

โครงสร้างของ Holding Company

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยต้อง > 50% และคงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น (คนไทย/ต่างชาติ)

Holding Company 

(จดทะเบียนจัดตั้งในไทย) 

ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ

ท้ังหมดมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย**

ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น >50%* (ต้องคงสัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัทย่อยในประเทศ/ ต่างประเทศ

(บริษัทแกน)

หมายเหตุ	: * ≥ 40% หากมีข้อจำากัดลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ 

** ข้อกำาหนดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

คำาถาม คำาตอบ

การควบคุมภายใน

Holding Company ตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์
ที่กำาหนดหรือไม่ เนื่องจาก Holding Company ไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง

Holding Company ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้มีกระบวนการในการดูแลให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล การรายงานทางการ
เงินมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เก่ียวข้อง โดยต้องได้รับการตรวจสอบระบบโดยผู้สอบบัญชี
ภายนอก รวมทั้งได้ดำาเนินการแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อ
ให้ได้รับการตรวจสอบซ้ำาอีกครั้ง ก่อนการยื่น Filing

ประเด็นที่บริษัทต้องให้ความสำาคัญในการจัดทำาระบบการควบคุม
ภายในมีอะไรบ้าง

ประเด็นทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัคือ การทำารายการระหวา่งกนั การถอืหุน้
ไขว ้ผูบ้ริหารหรือเจา้ของจะตอ้งไม่ทำาธรุกิจทีมี่ลักษณะเดียวกนั หรือ
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียน
นอกจากน้ี ต้องให้ความสำาคัญกับระบบบัญชีท่ีสำาคัญ เช่น ระบบรายได้
ต้นทุน ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ซ่ึงเป็นระบบที่ป้องกันการ
ทุจริต มีการ Check and Balance ไม่มี Conflict of Interest และต้อง
เป็นระบบท่ีเพียงพอที่ทำาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

งบการเงิน

งบการเงนิของ Holding Company ไทยท่ียืน่เข้าจดทะเบียนสามารถ

จัดทำาตามมาตรฐาน IFRS ได้หรือไม่

หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกำาหนดให้จัดทำางบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีไทย

งบการเงินของ Holding Company และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกันหรือไม่ 

งบการเงินของ Holding Company ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในขณะท่ีงบการเงินของ
บริษัทย่อย สามารถตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายใดก็ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
จัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินของ Holding Company ที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ 

ตอ้งจดัทำาใหแ้สดงในสกุลเงนิใด เนือ่งจากงบการเงินของบริษทัย่อย

ในต่างประเทศจัดทำาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

Holding Company ต้องจัดทำางบการเงนิ โดยแสดงให้เห็นทัง้สกุลเงนิ
ต่างประเทศและสกุลเงินไทย  

Holding Company ที่จะเข้าจดทะเบียนต้องจัดทำางบการเงินย้อน

หลังเป็นระยะเวลากี่ปี 

บริษัทต้องเปิดเผยงบย้อนหลัง 3 ปี โดยงบปีล่าสุดและไตรมาสล่าสุด 
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชไีทย และงบปีได้รับการตรวจสอบ/
งบไตรมาสได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีสำานักงาน ก.ล.ต.
กำาหนด สว่นกรณ ีHolding Company ท่ีเพิง่จดัตัง้ขึน้ ใหใ้ช้งบเสมือน
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน – ต่างประเทศ

โทร. 0-2229-2222 

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

http://www.set.or.th
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คุณสมบัติ
ครบถ้วนเสมือน
เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

บริษัทที่จะเข้า

จดทะเบียน

คำาถาม คำาตอบ

Silent Period

ในการห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำาหรบักรณกีารเขา้จดทะเบียน

แบบ Holding Company นั้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร

ทุกรายจะต้องถูกห้ามขายหุ้นหรือไม่ และหุ้นที่ถูกห้ามขายคิดเป็น

จำานวนเท่าไร

 ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารทุกรายจะเข้าข่ายถูกห้ามขายหุ้น โดย
สามารถตกลงกันภายในกลุ่มเพื่อแบ่งหุ้นมาในสัดส่วนเท่าใดก็ได้ แต่
รวมแล้วต้องได้จำานวนหุ้นที่ห้ามขายคิดเป็น 55% ของทุนชำาระแล้ว
หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยจะถูกห้ามขายหุ้นเป็นระยะ
เวลา 1 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถ
ทยอยขายหุ้น 25% เมื่อครบ 6 เดือน

 กรณบีรษิทัแกนเป็นบริษทัทีล่งทนุในโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

(1) กรณีที่บริษัทแกนมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำาขอ จะถูกห้าม
ขายหุน้เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากวันท่ีเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และสามารถที่จะทยอยขายหุ้น 20% เมื่อครบ 1 ปี และ
ทยอยขายหุ้นได้ 20% เมื่อครบทุกๆ 6 เดือน 

(2) กรณทีีบ่รษิทัแกนไม่มีรายได้เชิงพาณชิย์ก่อนย่ืนคำาขอจะถูกหา้ม
ขายหุน้ตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถงึวนัทีมี่ราย
ได้เชิงพาณชิย์จากการประกอบธรุกิจหลักครบ 3 ปี และสามารถ
ทยอยขายหุ้นได้ 20% ภายหลังบริษัทมีรายได้เชิงพาณิชย์จาก
การประกอบธุรกิจหลักครบ 1 ปี และทยอยขายได้ 20% เม่ือ
ครบทุกๆ 6 เดือน

 กรณบีริษทัแกนทีป่ระกอบธรุกิจการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวยีน
จะถูกหา้มขายหุน้เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่ซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสามารถทยอยขายหุ้นได้ 25% เมื่อครบ 6 เดือน

การเข้าจดทะเบียนในรูปแบบ

Holding Company



  บริษทัแกนที�เป็นบริษทัย่อยในประเทศ 

• บรษิทัที�จดทะเบยีนจดัตั �งในประเทศ

• ไมเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

• มกีารประกอบธรุกจิหลกัเป็นของตนเอง

• มคีณุสมบตัอิื�นๆ เหมอืนกบั Holding Company อาท ิมกีรรมการ

ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนวจควบคมุมคีณุบตัติามหลกัเกณฑก์าร

กาํกบัดแูลกจิการที�ดี

  บริษทัแกนที�เป็นบริษทัย่อยในต่างประเทศ

• บริษัทท ี�จดทะเบียนจัดตั�งในต ่างประเทศ

• มีการประกอบธุรกิจหลักเป ็นของตนเอง

• งบการเงินผา่นการตรวจสอบ / สอบทานโดย

1) ผู้สอบบัญชีของ Holding Company หรือ

2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ�นตามคุณสมบัติท ี�สํานักงานก.ล.ต.กําหนด

• มีกลไกที�ทําให้กฎหมายของประเทศนั�นคุ ้มครองผู ้ถือหุ้นเทียบ

เคียงกับกฏหมายที�กาํกบัดแูลบรษิทัมหาชนจาํกดัไทย

• ยกเว้นการตั�งกองทุนสําารองเล ี�ยงชีพ

• มีกรรมการอยา่งน้อย 1 คนมีถิ�นท ี�อยู่ในไทย

• หากสัดส่วนการถือหุ ้นต ่างชาติใน Holding Company > 50%

หรือมีบทบาทบริหารจัดการอย ่างมีนัยสําคัญ ต ้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์เพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งด้วย

คุณสมบัติ

Holding Company

มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑเ์รื�องการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี

1. การรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเป็นธรรม

2. บทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
ผูม้อีาํนาจควบคมุ รวมถงึผูข้ออนุญาตที�เป็นสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน

3. การเปิดเผยขอ้มลู

4. งบการเงนิถกูตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสาํนกังานก.ล.ต.

5. มกีลไกในการกาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ย :

- แต่งตั �งตวัแทนกรรมการในบรษิทัยอ่ยตามสดัสว่นของการถอืหุน้ 

- มกีารกาํหนดขอบเขตหน้าที�ของกรรมการที�แต่งตั �ง

- การทาํรายการระหวา่งกนั หรอื การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปตอ้งได้

รบัมตจิากที�ประชมุกรรมการหรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้
เงื่อนไขการเสนอขายหุ้น 
ไดร้บัการอนุมตัจิากสาํนกังาน ก.ล.ต. และจดัทาํหนงัสอืชี�ชวน (ขอ้มลู 

การยื�นคําขอถกูจดัเตรยีมโดยที�ปรกึษาทางการเงนิที�ไดร้บัความเหน็

ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.)

2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น Holding Company

> 50% > 50% > 50% > 25% ≤ 25% ≤ 25%

บ.ย่อย A  บ.ย่อย B บ.ย่อย C D E F

(b) ขนาดเงินลงทุน บ.ย่อย ≥ 25% ของสินทรัพย์รวม
ของ Holding Company

ลงทุนใน บ.อื่นในสัดส่วน ≤ 25% ของ

สินทรัพย์รวมของ Holding Company

(a) บ.ย่อย + บ.ร่วม ที่ถือหุ้น > 25% มีขนาดเงินลงทุน ≥ 75%

ของสินทรัพย์รวมของ  Holding Company

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก (2) กลุ่มธุรกิจอื่น

 กำาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ 

Holding Company ดังนี้ 

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก

(1) ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ของสินทรัพย์รวม* ของ Holding Company

(2 ) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น

ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

หมายเหตุ	*	กรณีที่ Holding Company เห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคำานวณโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรือกำาไร  เป็นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล  

ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผลของการใช้ตัวแปรอื่นเป็นตัวชี้วัดด้วย

คุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนแบบ Holding Company

คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

(mai)

Holding

Company
บริษัทแกน*

1. ทุนชำาระแล้ว (หลังการ
เสนอ ขายหุ้นแก่ประชาชน)

≥ 300 ล้านบาท ≥ 20 ล้านบาท  

2. จำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
และการถือหุ้น (หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)

 ≥ 1,000 ราย  

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 25% ของทุนชำาระแล้ว
หาก 300 ≤ ทุน < 3,000 ล้านบาท

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระ
แล้ว หากทุน ≥ 3,000 ล้านบาท

 ≥ 300 ราย 

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระแล้ว
 -

3. ผลการดำาเนินงาน  มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 3 ปี 
ก่อนยื่นคำาขอ

 มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 2 ปี 
ก่อนยื่นคำาขอ

- 

 มีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหาร ส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกัน ≥ 1 ปี ก่อนการย่ืนคำาขอ

- 

 มีกำาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี 
ล่าสุดก่อนย่ืนคำาขอรวมกัน ≥ 50 ล้านบาท
โดยในปีล่าสดุก่อนย่ืนคำาขอมีกำาไรสุทธ ิ
≥ 30 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคำาขอ

 มีกำาไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำาขอ 
และมีกำาไรสุทธิในงวดสะสมของปีที่
ยื่นคำาขอ 

 

 กรณีท่ีบริษัทมีกำาไรสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์
ท่ีกำาหนด ต้องมีมูลค่าราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

 กรณีท่ีมีผลการดำาเนินการเพียง 1 ปี
ก่อนย่ืนคำาขอ สามารถเข้าจดทะเบียน
ได้ ต้องมีมูลค่าราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

 

4. ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง

 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 300 ล้านบาท 

 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 20 ล้านบาท  

5. กรรมการและผู้บริหาร  มีกรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกน 
ซึ่งบริหารจัดการบริษัทแกนมาอย่างต่อเนื่อง ≥ 1 ปีก่อนยื่นคำาขอ

 -

6. การบริหารงาน  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต. กำาหนด และ ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาหลักทรัพย์

 มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่
สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

 

 มีอำานาจควบคุมหรือมีอำานาจบริหารจัดการบริษัทแกนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  -

7. การกำากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

 มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

 มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างน้อย 3 คน 
 -

แต่ กรณีบริษัทใน
ต่างประเทศ ต้องมี
กรรมการอย่างน้อย

1 คนมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย

8. งบการเงิน และผู้สอบบัญชี  จัดทำางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทย

 งบการเงินผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) 
จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 -

9. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  
ยกเว้น เฉพาะกรณี
บริษัทแกนในต่าง

ประเทศ

 คำาถาม-คำาตอบ

คำาถาม คำาตอบ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน

Holding Company สามารถเข้าจดทะเบียนใน mai ได้หรือไม่ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้หาก
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด

Holding Company สามารถยื่นเข้าจดทะเบียนโดยใช้เกณฑ์มูลค่า
หุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) ได้หรือไม่ 

ได้ โดยจะสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ได้ ข้ึนอยู่กับมูลค่าหุ้น
สามัญตามราคาตลาดของ Holding Company และบริษัทแกน

ผู้ถือหุ้น

Holding Company ที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย สามารถมีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ 100% ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับกฎหมายเรื่อง Foreign Limit ของแต่ละธุรกิจ โดยเกณฑ์ 
Holding Company ไม่ได้กำาหนดเร่ืองสัญชาติผู้ถือหุ้น ดังนั้น ณ
วันที่ยื่นคำาขอบริษัทอาจมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 100% ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการกระจายหุ้น บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในจำานวนและสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

กรรมการ/ผู้บริหาร

ตามทีก่ำาหนดใหบ้ริษทัยอ่ยในตา่งประเทศทีป่ระกอบธรุกิจหลักตอ้ง
มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น คำาว่า “มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่าอย่างไร

ใช้ความหมายเดียวกับกรมสรรพากร คือต้องมีท่ีอยู่ในประเทศไทย
และพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน 

คำาว่า “Same Management” หมายความว่า CEO, CFO หรือ
Management อ่ืนๆ ต้องเป็นคนเดียวกัน ท้ังใน Holding Company
และบริษัทแกนหรือไม่

เฉพาะคนท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกนมาต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็นคนเดียวกันกับท่ีมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของ Holding Company แต่ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในตำาแหน่งเดียวกันใน 2
บริษัท โดยจะมีจำานวนก่ีคนน้ันจะพิจารณาจากหลักการท่ีว่า Holding
Company จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทแกน

ธุรกิจหลัก

ภายหลังการเข้าจดทะเบียน Holding Company สามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักของบริษัท หรือเปลี่ยนบริษัทแกน
ได้หรือไม่ 

Holding Company สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักได้ และ
สามารถเปลี่ยนบริษัทแกนได้ภายหลังจดทะเบียนแล้ว 3 ปี โดยให้
เปดิเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบ อยา่งไรกต็าม บรษิัทยงัคงต้องดำาเนนิ
การตามเกณฑ์ทีเ่ก่ียวขอ้งอืน่ๆ ดว้ย เชน่ เกณฑ์ได้มา/จำาหนา่ยไปซึง่
สินทรัพย์ เกณฑ์เกี่ยวโยง เป็นต้น

การดำาเนินงาน

ในการพิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ยื่นคำาขอเข้าจด
ทะเบียนแบบ Holding Company นั้น จะพิจารณาผลการดำาเนิน
งานของ Holding Company หรือบริษัทแกน 

พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทแกนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด และ
สำาหรับ Holding Company จะพิจารณาเฉพาะกำาไรสุทธิ หรือ Market
Capitalization ตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับบริษัทแกน

การจัดตั้ง Holding Company ไทยที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ
ต้องมีสถานที่ทำางานเป็นหลักแหล่งเพียงใด สามารถว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนติดต่อได้หรือไม่

ต้องมีการจัดตั้งสำานักงานของ Holding Company ในไทย รวมท้ัง
ต้องมี Contact Person ในการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สำานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้มีอำานาจรายงานสารสนเทศในประเทศไทย
ไม่สามารถจ้างผู้อื่นเป็นตัวแทนได้

ประกาศ / เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 20/2555 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่

เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544

ที่ บจ/ร 01-00 

 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546

ที่ ตม/ร 01-00

* คุณสมบัติของบริษัทแกน สำาหรับบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเฉพาะ ที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป

1. บริษัทที่ลงทุนในโครงการสาธาณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Project) สำาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำาเนินงาน 

 ต้องมีการลงทุนในโครงการ ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุ ≥ 20 ปี และมีอายุสัมปทานคงเหลืออยู่ ≥ 15 ปี นับจากวันที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนที่จำาเป็นตามสัมปทานเรียบร้อยแล้ว หรือ

2. ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินโครงการจากหน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ

3. มีสัญญาขายสินค้า/บริการให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจเอกชน และสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง

ในอนาคต

2. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation Company) สำาหรับการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำาเนินงาน โดยต้องมีผลการดำาเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลัก ≥ 1 ปี ก่อนยื่นคำาขอ และต้องมีมูลค่าหุ้นสามัญ

ตามราคาตลาด ≥ 500 ล้านบาท และมีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง ≥

1 ปี ก่อนยื่นคำาขอ

ขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

A จัดทำางบการเงิน
ผู้ตรวจสอบ* และ

ที่ปรึกษาการเงิน*

ผู้ตรวจสอบ - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

~ 6-12 เดือน
มาตรฐานการบัญชี - ไทย

B
ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์การเข้า

จดทะเบียน
ที่ปรึกษากฎหมายและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน*

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ได้รับความเห็น
ชอบจาก ก.ล.ต. 

C
Post-listing / 

Corporate Action

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

(TSD)

กฎและหลักเกณฑ์ของ 

ก.ล.ต. และ ตลท.

~ 2-3 สัปดาห์

D ยื่นคำาขอจดทะเบียน
ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษา 

ทางการเงิน *

 อนุมัติภายใน 2-3 เดือน 
 ระยะเวลาพิจารณาคำาขอ 

~ 45 วัน (หลังจากได้รับเอกสารที่ 
ครบถ้วนทั้งหมด)

E
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน

(IPO)

ผู้จำาหน่ายและรับ
ประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

(Underwriter)

Underwirter - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

IPO ภายใน 6 เดือน
(หลังจากอนุมัติ)

ขั้นตอนการจดทะเบียนของ Holding Company และผู้ที่เกี่ยวข้อง

* ต้องมี



คุณสมบัติ

Holding Company

เงื่อนไขการรับและการดำารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

1.ไม่มีความขดัแย้งดา้นผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และโครงสรา้ง

การบริหาร 

2.มีกลไกการกำากับดูแล มีการจัดตั้งกรรมการอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.มีระบบการบริหารและมีการจัดทำาเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

4.งบการเงนิถกูตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชทีีไ่ด้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

5.มีอำานาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อย : 

 แต่งต้ังตัวแทนกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้น

 มีการจดัทำารายการระหวา่งกัน และ การได้มา หรอืจำาหนา่ย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญได้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขการเสนอขายหุ้น

ได้รับการอนมัุตจิากสำานกังาน ก.ล.ต. และจดัทำาหนงัสอืชีช้วน (ขอ้มลู

การยื่นคำาขอถูกจัดเตรียมโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต.)

บริษัทย่อยในประเทศ (บริษัทแกน)

 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ 

 มีคุณสมบัติอื่นๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น คณะ

กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ) การบริหารและการตรวจ

สอบงบการเงิน 

 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัทแกน)

 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

 มีคุณสมบัติอื่นๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น คณะ

กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ) การบริหารและการตรวจ

สอบงบการเงิน 

 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

 ยกเว้นการทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย

 ยกเว้นการตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีถิ่นที่อยู่ในไทย

2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น Holding Company

> 50% > 50% > 50% > 25% ≤ 25% ≤ 25%

บ.ย่อย A  บ.ย่อย B บ.ย่อย C D E F

(b) ขนาดเงินลงทุน บ.ย่อย ≥ 25% ของสินทรัพย์รวม 
ของ Holding Company

ลงทุนใน บ.อื่นในสัดส่วน ≤ 25% ของ

สินทรัพย์รวมของ Holding Company

(a) บ.ย่อย + บ.ร่วม ที่ถือหุ้น > 25% มีขนาดเงินลงทุน ≥ 75%

ของสินทรัพย์รวมของ  Holding Company

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก (2) กลุ่มธุรกิจอื่น

กำาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ 

Holding Company ดังนี้ 

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก 

(1) ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของสินทรัพย์รวม* ของ Holding Company 

(2 ) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น

ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company 

หมายเหตุ *	กรณีที่ Holding Company เห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคำานวณโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรือกำาไร  เป็นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล  

ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผลของการใช้ตัวแปรอื่นเป็นตัวชี้วัดด้วย

คุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนแบบ Holding Company

คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

(mai)

Holding       

Company
บริษัทแกน*

1.	ทุนชำาระแล้ว	(หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)

≥ 300 ล้านบาท ≥ 50 ล้านบาท  

2.	จำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย	
และการถือหุ้น	(หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)

	≥ 1,000 ราย  

	ถือหุ้นรวมกัน ≥ 25% ของทุนชำาระแล้ว 
หาก 300 ≤ ทุน < 3,000 ล้านบาท 

	ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระ
แล้ว หากทุน ≥ 3,000 ล้านบาท





 ≥ 300 ราย 

 ถอืหุน้รวมกนั ≥ 25% ของทนุชาํระแลว้  

ถอืหุน้รวมกนั ≥ 20% ของทนุชาํระแลว้ 

หากทนุ ≥  3,000ลา้นบาท

 -

3. ผลการดาํเนินงาน

3.1 เกณฑก์าํไรสทุธิ
	มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 3 ปี 

ก่อนยื่นคำาขอ
	มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 2 ปี       

ก่อนยื่นคำาขอ
- 

	มีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหาร ส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกัน ≥ 1 ปี ก่อนการย่ืนคำาขอ

- 

	มีกำาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี 
ล่าสุดก่อนย่ืนคำาขอรวมกัน ≥ 50 ล้านบาท 
โดยในปีล่าสดุก่อนย่ืนคำาขอมีกำาไรสุทธ ิ
≥ 30 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคำาขอ

	มกีาํไรสทุธใินปีลา่สดุ≥10ลา้นบาท
และมกีาํไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยื�น
คาํขอ

 

 Market Cap ≥ 7,500 ล ้านบาท
โดยในปีล่าสุดและในงวดสะสมก ่อน 
ย�ื่ นตอ้งมีกําไรก ่อนหักต ้นทุนทางการ 
เงินและภาษีเงินได้

  

4.	ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง	

  มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ≥ 300 ลา้นบาท 

มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอ

 มสีว่นของผูถ้อืหุน้ ≥ 50 ลา้นบาท  

5.	กรรมการและผู้บริหาร  มกีรรมการและผูบ้รหิารเป็นบุคคลซึ�งรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรษิทั     
แกน บรหิารจดัการบรษิทัแกนมาอยา่งต่อเนื�อง ≥ 1 ปีก่อนยื�นคาํขอ

 ยกเวน้ สถาบนัการเงนิหรอืโครงการสาธารณูปโภคพื�นฐานซึ�งเป็นประโยชน์
 ต่อประเทศไทย

 -





6. กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

 มกีรรมการอสิระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งหมด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน  

 มคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อยา่งน้อย 3 คน โดยอยา่ง

น้อย 1 คนมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ดา้นบญัชี

 - 

7. งบการเงิน และผูส้อบบญัชี   จัดทํางบการเงินประจํารอบป ีบัญชีและงบการเงนิไตรมาสสดุทา้ยก่อนยื�นคาํขอ

 ตามมาตรฐานบญัชไีทย
  งบการเงินผ ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู ้สอบบัญชีที�อยู่ในบัญชีํที�สาํนกั

  งาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 



8. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 	มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  
ยกเว้น เฉพาะกรณี
บริษัทแกนในต่าง

ประเทศ

 คำาถาม-คำาตอบ

คำาถาม คำาตอบ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน

Holding Company สามารถเข้าจดทะเบียนใน mai ได้หรือไม่ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้หาก
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด

Holding Company สามารถยื่นเข้าจดทะเบียนโดยใช้เกณฑ์มูลค่า
หุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) ได้หรือไม่ 

ได้ โดยจะสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ได้ ข้ึนอยู่กับมูลค่าหุ้น
สามัญตามราคาตลาดของ Holding Company และบริษัทแกน

ผู้ถือหุ้น

Holding Company ที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย สามารถมีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ 100% ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับกฎหมายเรื่อง Foreign Limit ของแต่ละธุรกิจ โดยเกณฑ์ 
Holding Company ไม่ได้กำาหนดเรื่องสัญชาติผู้ถือหุ้น ดังนั้น ณ
วันที่ยื่นคำาขอบริษัทอาจมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 100% ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการกระจายหุ้น บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในจำานวนและสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

กรรมการ/ผู้บริหาร

ตามทีก่ำาหนดใหบ้รษิทัยอ่ยในตา่งประเทศทีป่ระกอบธรุกจิหลกัตอ้ง
มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น คำาว่า “มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่าอย่างไร

ใช้ความหมายเดียวกับกรมสรรพากร คือต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย
และพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน 

คำาว่า “Same Management” หมายความว่า CEO, CFO หรือ
Management อ่ืนๆ ต้องเป็นคนเดียวกัน ท้ังใน Holding Company
และบริษัทแกนหรือไม่

เฉพาะคนท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกนมาต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็นคนเดียวกันกับท่ีมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของ Holding Company แต่ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในตำาแหน่งเดียวกันใน 2
บริษัท โดยจะมีจำานวนก่ีคนน้ันจะพิจารณาจากหลักการท่ีว่า Holding
Company จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทแกน

ธุรกิจหลัก

ภายหลังการเข้าจดทะเบียน Holding Company สามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักของบริษัท หรือเปลี่ยนบริษัทแกน
ได้หรือไม่ 

Holding Company สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักได้ และ
สามารถเปลี่ยนบริษัทแกนได้ภายหลังจดทะเบียนแล้ว 3 ปี โดยให้
เปดิเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบ อยา่งไรกต็าม บรษิัทยงัคงต้องดำาเนนิ
การตามเกณฑ์ทีเ่ก่ียวขอ้งอืน่ๆ ดว้ย เชน่ เกณฑ์ได้มา/จำาหนา่ยไปซึง่
สินทรัพย์ เกณฑ์เกี่ยวโยง เป็นต้น

การดำาเนินงาน

ในการพิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ย่ืนคำาขอเข้าจด
ทะเบียนแบบ Holding Company นั้น จะพิจารณาผลการดำาเนิน
งานของ Holding Company หรือบริษัทแกน 

พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทแกนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด และ
สำาหรับ Holding Company จะพิจารณาเฉพาะกำาไรสุทธิ หรือ Market
Capitalization ตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับบริษัทแกน

การจัดตั้ง Holding Company ไทยที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ
ต้องมีสถานที่ทำางานเป็นหลักแหล่งเพียงใด สามารถว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนติดต่อได้หรือไม่

ต้องมีการจัดตั้งสำานักงานของ Holding Company ในไทย รวมท้ัง
ต้องมี Contact Person ในการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สำานกังาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้มีอำานาจรายงานสารสนเทศในประเทศไทย
ไม่สามารถจ้างผู้อื่นเป็นตัวแทนได้

ประกาศ / เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 20/2555 เรื่อง การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่

เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544

ที่ บจ/ร 01-00 

 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546

ที่ ตม/ร 01-00

* คุณสมบัติของบริษัทแกน สำาหรับบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเฉพาะ ที่แตกต่างจากบริษัททั่วไป

1. บริษัทที่ลงทุนในโครงการสาธาณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Project) สำาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำาเนินงาน 

 ต้องมีการลงทุนในโครงการ ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุ ≥ 20 ปี และมีอายุสัมปทานคงเหลืออยู่ ≥ 15 ปี นับจากวันที่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนที่จำาเป็นตามสัมปทานเรียบร้อยแล้ว หรือ

2. ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินโครงการจากหน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ

3. มีสัญญาขายสินค้า/บริการให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจเอกชน และสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง

ในอนาคต

2. บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation Company) สำาหรับการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 ได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำาเนินงาน โดยต้องมีผลการดำาเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลัก ≥ 1 ปี ก่อนยื่นคำาขอ และต้องมีมูลค่าหุ้นสามัญ

ตามราคาตลาด ≥ 500 ล้านบาท และมีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่อง ≥

1 ปี ก่อนยื่นคำาขอ

ขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

A จัดทำางบการเงิน
ผู้ตรวจสอบ* และ

ที่ปรึกษาการเงิน*

ผู้ตรวจสอบ - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

~ 6-12 เดือน
มาตรฐานการบัญชี - ไทย

B
ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์การเข้า

จดทะเบียน
ที่ปรึกษากฎหมายและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน*

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ได้รับความเห็น
ชอบจาก ก.ล.ต. 

C
Post-listing / 

Corporate Action

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

(TSD)

กฎและหลักเกณฑ์ของ 

ก.ล.ต. และ ตลท.

~ 2-3 สัปดาห์

D ยื่นคำาขอจดทะเบียน
ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษา 

ทางการเงิน *

 อนุมัติภายใน 2-3 เดือน 
 ระยะเวลาพิจารณาคำาขอ 

~ 45 วัน (หลังจากได้รับเอกสารที่ 
ครบถ้วนทั้งหมด)

E
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน

(IPO)

ผู้จำาหน่ายและรับ
ประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

(Underwriter)

Underwirter - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

IPO ภายใน 6 เดือน
(หลังจากอนุมัติ)

ขั้นตอนการจดทะเบียนของ Holding Company และผู้ที่เกี่ยวข้อง

* ต้องมี

หลกัทรพัยท์ี�ยื�นขอจดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยต์อ้งมมีลูคา่หุน้ที�ตราไวไ้มน้่อยกวา่หุน้ละ 0.50 บาท

3.2 เกณฑ ์Market Cap

 มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 ก่อนย �นืคาํขอ 
 แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั�นคงและ

 มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 ก่อนย �นืคาํขอ 
 แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั�นคงและ

มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอ

แต่ กรณบีรษิทัในต่าง
ประเทศ งบตอ้งผา่น
การตรวจโดย 
1)ผูส้อบบญัชขีองผูข้อ
อนุญาต หรอื
2)ผูส้อบบญัชทีอ้งถิ�น
ซึ�งมสีงักดัสาํนกังาน
เป็นเครอืขา่ยเดยีวกนั
แบบเตม็รปูแบบ



Market Cap ≥ 1,000 ลา้นบาท
โดยในปลีา่สุดและในงวดสะสมกอ่น 
ย ื�นตอ้งมีกําไรกอ่นหักตน้ทุนทางการ 
เงินและภาษีเงินได้



คุณสมบัติ

Holding Company

เงื่อนไขการรับและการดำารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

1.ไม่มีความขดัแย้งดา้นผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้และโครงสรา้ง

การบริหาร 

2.มีกลไกการกำากับดูแล มีการจัดตั้งกรรมการอิสระ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.มีระบบการบริหารและมีการจัดทำาเปิดเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

4.งบการเงนิถกูตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชทีีไ่ด้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. 

5.มีอำานาจในการจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทย่อย : 

 แต่งต้ังตัวแทนกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้น

 มีการจดัทำารายการระหวา่งกัน และ การได้มา หรอืจำาหนา่ย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำาคัญได้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขการเสนอขายหุ้น

ได้รับการอนมัุตจิากสำานกังาน ก.ล.ต. และจดัทำาหนงัสือชีช้วน (ข้อมูล

การย่ืนคำาขอถูกจัดเตรียมโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต.)

บริษัทย่อยในประเทศ (บริษัทแกน)

 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ 

 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น คณะ

กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ) การบริหารและการตรวจ

สอบงบการเงิน 

 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

บริษัทย่อยในต่างประเทศ (บริษัทแกน)

 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เหมือนกับ Holding Company เช่น คณะ

กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ) การบริหารและการตรวจ

สอบงบการเงิน 

 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง

 ยกเว้นการทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย

 ยกเว้นการตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีถิ่นที่อยู่ในไทย

2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น

สัดส่วนการถือหุ้น Holding Company

> 50% > 50% > 50% > 25% ≤ 25% ≤ 25%

บ.ย่อย A  บ.ย่อย B บ.ย่อย C D E F

(b) ขนาดเงินลงทุน บ.ย่อย ≥ 25% ของสินทรัพย์รวม 
ของ Holding Company

ลงทุนใน บ.อื่นในสัดส่วน ≤ 25% ของ

สินทรัพย์รวมของ Holding Company

(a) บ.ย่อย + บ.ร่วม ที่ถือหุ้น > 25% มีขนาดเงินลงทุน ≥ 75%

ของสินทรัพย์รวมของ  Holding Company

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก (2) กลุ่มธุรกิจอื่น

กำาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ 

Holding Company ดังนี้ 

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก 

(1) ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของสินทรัพย์รวม* ของ Holding Company 

(2 ) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น

ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company 

หมายเหตุ *	กรณีที่ Holding Company เห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคำานวณโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรือกำาไร  เป็นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล  

ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผลของการใช้ตัวแปรอื่นเป็นตัวชี้วัดด้วย

คุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนแบบ Holding Company

คุณสมบัติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET)

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

(mai)

Holding

Company
บริษัทแกน*

1. ทุนชำาระแล้ว (หลังการ
เสนอ ขายหุ้นแก่ประชาชน)

≥ 300 ล้านบาท ≥ 20 ล้านบาท  

2. จำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
และการถือหุ้น (หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)

 ≥ 1,000 ราย  

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 25% ของทุนชำาระแล้ว
หาก 300 ≤ ทุน < 3,000 ล้านบาท

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระ
แล้ว หากทุน ≥ 3,000 ล้านบาท

 ≥ 300 ราย 

 ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระแล้ว
 -

3. ผลการดำาเนินงาน  มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 3 ปี 
ก่อนยื่นคำาขอ

 มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 2 ปี 
ก่อนยื่นคำาขอ

- 

 มีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหาร ส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกัน ≥ 1 ปี ก่อนการย่ืนคำาขอ

- 

 มีกำาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี 
ล่าสุดก่อนย่ืนคำาขอรวมกัน ≥ 50 ล้านบาท
โดยในปีล่าสดุก่อนย่ืนคำาขอมีกำาไรสุทธ ิ
≥ 30 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคำาขอ

 มีกำาไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นคำาขอ 
และมีกำาไรสุทธิในงวดสะสมของปีที่
ยื่นคำาขอ 

 

 กรณีท่ีบริษัทมีกำาไรสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์
ท่ีกำาหนด ต้องมีมูลค่าราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

 กรณีท่ีมีผลการดำาเนินการเพียง 1 ปี
ก่อนย่ืนคำาขอ สามารถเข้าจดทะเบียน
ได้ ต้องมีมูลค่าราคาตลาดของหลัก
ทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

 

4. ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง

 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 300 ล้านบาท 

 แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ≥ 20 ล้านบาท  

5. กรรมการและผู้บริหาร  มีกรรมการและผู้บริหารเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกน 
ซึ่งบริหารจัดการบริษัทแกนมาอย่างต่อเนื่อง ≥ 1 ปีก่อนยื่นคำาขอ

 -

6. การบริหารงาน  กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้าม ตามหลักเกณฑ์ที่ก.ล.ต. กำาหนด และ ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาหลักทรัพย์

 มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่
สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

 

 มีอำานาจควบคุมหรือมีอำานาจบริหารจัดการบริษัทแกนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น  -

7. การกำากับดูแลกิจการ
และการควบคุมภายใน

 มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

 มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างน้อย 3 คน 
 -

แต่ กรณีบริษัทใน
ต่างประเทศ ต้องมี
กรรมการอย่างน้อย

1 คนมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย

8. งบการเงิน และผู้สอบบัญชี  จัดทำางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีไทย

 งบการเงินผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) 
จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

 -

9. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  
ยกเว้น เฉพาะกรณี
บริษัทแกนในต่าง

ประเทศ

 คำาถาม-คำาตอบ

คำาถาม คำาตอบ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน

Holding Company สามารถเข้าจดทะเบียนใน mai ได้หรือไม่ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้หาก
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนด

Holding Company สามารถยื่นเข้าจดทะเบียนโดยใช้เกณฑ์มูลค่า
หุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) ได้หรือไม่ 

ได้ โดยจะสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ได้ ข้ึนอยู่กับมูลค่าหุ้น
สามัญตามราคาตลาดของ Holding Company และบริษัทแกน

ผู้ถือหุ้น

Holding Company ที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย สามารถมีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ 100% ได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับกฎหมายเรื่อง Foreign Limit ของแต่ละธุรกิจ โดยเกณฑ์ 
Holding Company ไม่ได้กำาหนดเร่ืองสัญชาติผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ณ
วันที่ยื่นคำาขอบริษัทอาจมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 100% ได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการกระจายหุ้น บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อย
ในจำานวนและสัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

กรรมการ/ผู้บริหาร

ตามทีก่ำาหนดใหบ้รษิทัยอ่ยในตา่งประเทศทีป่ระกอบธรุกจิหลกัตอ้ง
มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนั้น คำาว่า “มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” หมายความว่าอย่างไร

ใช้ความหมายเดียวกับกรมสรรพากร คือต้องมีท่ีอยู่ในประเทศไทย
และพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน 

คำาว่า “Same Management” หมายความว่า CEO, CFO หรือ
Management อ่ืนๆ ต้องเป็นคนเดียวกัน ท้ังใน Holding Company
และบริษัทแกนหรือไม่

เฉพาะคนท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทแกนมาต่อเน่ืองไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็นคนเดียวกันกับท่ีมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของ Holding Company แต่ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในตำาแหน่งเดียวกันใน 2
บริษัท โดยจะมีจำานวนก่ีคนน้ันจะพิจารณาจากหลักการท่ีว่า Holding
Company จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทแกน

ธุรกิจหลัก

ภายหลังการเข้าจดทะเบียน Holding Company สามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักของบริษัท หรือเปลี่ยนบริษัทแกน
ได้หรือไม่ 

Holding Company สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหลักได้ และ
สามารถเปลี่ยนบริษัทแกนได้ภายหลังจดทะเบียนแล้ว 3 ปี โดยให้
เปดิเผยขอ้มลูใหผู้ล้งทนุทราบ อยา่งไรกต็าม บรษิัทยงัคงต้องดำาเนนิ
การตามเกณฑ์ทีเ่ก่ียวขอ้งอืน่ๆ ดว้ย เชน่ เกณฑ์ได้มา/จำาหนา่ยไปซึง่
สินทรัพย์ เกณฑ์เกี่ยวโยง เป็นต้น

การดำาเนินงาน

ในการพิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทที่ย่ืนคำาขอเข้าจด
ทะเบียนแบบ Holding Company นั้น จะพิจารณาผลการดำาเนิน
งานของ Holding Company หรือบริษัทแกน 

พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทแกนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด และ
สำาหรับ Holding Company จะพิจารณาเฉพาะกำาไรสุทธิ หรือ Market
Capitalization ตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องเช่นเดียวกับบริษัทแกน

การจัดตั้ง Holding Company ไทยที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ
ต้องมีสถานที่ทำางานเป็นหลักแหล่งเพียงใด สามารถว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนติดต่อได้หรือไม่

ต้องมีการจัดตั้งสำานักงานของ Holding Company ในไทย รวมท้ัง
ต้องมี Contact Person ในการติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สำานกังาน ก.ล.ต. รวมถงึผูมี้อำานาจรายงานสารสนเทศในประเทศไทย
ไม่สามารถจ้างผู้อื่นเป็นตัวแทนได้

ประกาศ / เกณฑที์ �เกี �ยวข้อง
 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท�ี ทจ. 39/2559 เร �ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท�ีออกใหม ่
 ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท�ี สจ. 20/2555 เร �ือง การพจิารณาขนาดของบรษิทัในสว่น 
     ท �ีเก�ียวกบัการอนุญาตใหบ้รษิทัท�ีประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอ�ืน (holding company) เสนอขายหุน้ท�ีออกใหม ่
     ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เร �ือง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธ ิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558
     ท � ี บจ/ร 01-00 
 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เร � ือง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ” พ.ศ. 2558  

ที่ ตม/ร 01-00

*  คณุสมบติัของบริษทัแกน ที �ประกอบธรุกิจสาธารณูปโภคพื �นฐาน (Infrastructure Project) 

• มคีณุสมบตัเิร�อืงผลการดาํเนินงาน ดงัน� ี

1) ไดร้บัยกเวน้เร�อืงผลการดาํเนินงาน เฉพาะกรณโีครงการเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

2) มกีารดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุม่เดยีวกนัต่อเน�อืง ≥ 1 ปี และมรีายไดเ้ชงิพาณชิย ์≥ 1 ปี ก่อน

ย�นืคาํขอ ในกรณโีครงการเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ

• ตอ้งมกีารลงทนุในโครงการ ในลกัษณะอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปน� ี

1) ไดร้บัสมัปทานหรอืไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ มอีาย ุ≥ 20 ปี และมอีายสุมัปทานคงเหลอือย่ ู≥ 15 ปี นบัจากวนั 
ที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัเอกสารครบถว้น ทั �งนี�ตอ้งดาํเนินการตามขั �นตอนที�จาํเป็นตามสมัปทานเรยีบรอ้ยแลว้ หรอื

2) มสีญัญาขายสนิคา้/บรกิารใหก้บัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืวสิาหกจิเอกชน และสญัญาดงักลา่วสามารถก่อใหเ้กดิราย ไดท้ี�มั �นคง 

ในอนาคต และมอีายสุญัญาคงเหลอื ≥ 15 ปี

• มแีหลง่สนบัสนุนทางการเงนิชดัเจนและเพยีงพอในการดาํเนินงาน

• จดัทาํรายงานการศกึษาความเป็นไปได้

• จดัใหม้กีารตรวจสอบทางกฎหมาย กรณโีครงการมกีารประกอบธรุกจิหลกัอย่ใูนต่างประเทศ

• จดัใหม้คีวามเหน็ของผูเ้ชี�ยวชาญอสิระเกี�ยวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีเฉพาะกรณทีี�เป็นเทคโนโลยใีหมท่ี�ไมเ่คยใชใ้นประเทศไทยหรอืเป็น

เทคโนโลยขี ั�นสงู ที�จาํเป็นตอ้งใชค้วามจาํเป็นเฉพาะดา้นเป็นพเิศษ  

ขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา

A จัดทำางบการเงิน
ผู้ตรวจสอบ* และ

ที่ปรึกษาการเงิน*

ผู้ตรวจสอบ - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.         

~ 6-12 เดือน
มาตรฐานการบัญชี - ไทย

B
ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์การเข้า

จดทะเบียน
ที่ปรึกษากฎหมายและ                          
ที่ปรึกษาทางการเงิน*

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ได้รับความเห็น
ชอบจาก ก.ล.ต. 

C
Post-listing / 

Corporate Action

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

(TSD)

กฎและหลักเกณฑ์ของ 

ก.ล.ต. และ ตลท.

~ 2-3 สัปดาห์

D ยื่นคำาขอจดทะเบียน
ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษา  

ทางการเงิน *





ตรวจสอบขอ้มลูภายใน 120 วัน 
การพจิารณาอนุมตั ิ~  45 วัน 
(หลังจากได ้รบัเอกสารครบถว้น)

E
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน

(IPO)

ผู้จำาหน่ายและรับ
ประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์

(Underwriter)

Underwirter - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

IPO ภายใน 6 เดือน                       
(หลังจากอนุมัติ)

ขั้นตอนการจดทะเบียนของ Holding Company และผู้ที่เกี่ยวข้อง

* ต้องมี



ปัจจุบัน การจัดโครงสร้างในรูปของการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เป็นวิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง เนื่องจาก

 กิจการต้องมีการเติบโตตลอดเวลา และมีแนวโน้มท่ีจะขยายการเติบโตไปในสายธุรกิจท้ังท่ีเก่ียวข้อง และไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจเดิม

ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษัทย่อยมากขึ้น 

 มีการเพิ่มจำานวนของบริษัทในเครือที่มีโครงสร้างในลักษณะต่างๆ กัน มากขึ้นซึ่งมีจำานวนไม่น้อยท่ีประสงค์จะยื่นคำาขอเข้า

จดทะเบียน 

 การรวมกลุ่มของบริษัทท่ีมีสายธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ในบางคร้ังอาจมีปัญหาในการท่ีจะเลือกบริษัทใดบริษัทหน่ึงเป็นบริษัทผู้ย่ืนคำาขอ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทที่มีการจัดโครงสร้างในลักษณะ Holding Company ที่มีบริษัทย่อย

ที่เป็นธุรกิจหลักในประเทศและ/หรือต่างประเทศ สามารถย่ืนคำาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เร็วขึ้น 

ความหมาย

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบ

ธรุกิจอย่างมีนัยสำาคญัเป็นของตนเอง ซึง่อาจเป็นการลงทนุในบริษทัในประเทศและ/หรือบริษทัในตา่งประเทศ โดยตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการ

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุ้นในบริษัทแกนอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งแสดงได้ว่า Holding 

Company มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัททั่วไป Holding Company ต้องถือหุ้นในบริษัทแกน > 50%

 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือมีข้อจำากัดตามกฎหมายอื่น Holding Company ต้องถือ

หุ้นในบริษัทแกน ≥ 40%

ทั้งนี้ จะต้องถือหุ้นในบริษัทแกนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่

หุ้นสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ประเภทธุรกิจที่ Holding Company มุ่งเน้นที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีเพียงธุรกิจเดียว หรือ หลายธุรกิจก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Holding Company ที่เป็นผู้กำาหนด

ธุรกิจหลักนั้นเอง

บริษัทแกน (Core Company) หมายถึง บริษัทย่อยหนึ่งบริษัทของ Holding Company ที่มีการ

ประกอบธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่ง Holding Company เลือกบริษัทแกนได้เอง ทั้งนี้ บริษัทแกน

ต้องมีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเองและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างของ Holding Company

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยต้อง > 50% และคงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น (คนไทย/ต่างชาติ)

Holding Company 

(จดทะเบียนจัดตั้งในไทย) 

ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ

ท้ังหมดมีถ่ินท่ีอยู่ในไทย**

ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น >50%* (ต้องคงสัดส่วนการถือหุ้น)

บริษัทย่อยในประเทศ/ ต่างประเทศ

(บริษัทแกน)

หมายเหตุ : * ≥ 40% หากมีข้อจำากัดลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ

** ข้อกำาหนดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

คำาถาม คำาตอบ

การควบคุมภายใน

Holding Company ตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์
ที่กำาหนดหรือไม่ เนื่องจาก Holding Company ไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญเป็นของตนเอง

Holding Company ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายในเชน่เดียวกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้มีกระบวนการในการดูแลให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธผิล การรายงานทางการ
เงินมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับที่เก่ียวข้อง โดยต้องได้รับการตรวจสอบระบบโดยผู้สอบบัญชี
ภายนอก รวมทั้งได้ดำาเนินการแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อ
ให้ได้รับการตรวจสอบซ้ำาอีกครั้ง ก่อนการยื่น Filing

ประเด็นที่บริษัทต้องให้ความสำาคัญในการจัดทำาระบบการควบคุม
ภายในมีอะไรบ้าง

ประเด็นท่ีตอ้งใหค้วามสำาคญัคือ การทำารายการระหวา่งกนั การถอืหุน้
ไขว ้ผู้บริหารหรือเจา้ของจะตอ้งไม่ทำาธรุกิจทีมี่ลักษณะเดียวกัน หรือ
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกันกับธุรกิจที่จะเข้าจดทะเบียน
นอกจากน้ี ต้องให้ความสำาคัญกับระบบบัญชีท่ีสำาคัญ เช่น ระบบรายได้
ต้นทุน ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันการ
ทุจริต มีการ Check and Balance ไม่มี Conflict of Interest และต้อง
เป็นระบบท่ีเพียงพอที่ทำาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

งบการเงิน

งบการเงนิของ Holding Company ไทยท่ียืน่เข้าจดทะเบียนสามารถ

จัดทำาตามมาตรฐาน IFRS ได้หรือไม่

หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกำาหนดให้จัดทำางบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีไทย

งบการเงินของ Holding Company และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายเดียวกันหรือไม่ 

งบการเงินของ Holding Company ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน ก.ล.ต. ในขณะท่ีงบการเงินของ
บริษัทย่อย สามารถตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายใดก็ได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
จัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินของ Holding Company ที่มีบริษัทแกนในต่างประเทศ 

ตอ้งจดัทำาใหแ้สดงในสกุลเงนิใด เนือ่งจากงบการเงินของบรษิทัย่อย

ในต่างประเทศจัดทำาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

Holding Company ตอ้งจัดทำางบการเงนิ โดยแสดงใหเ้หน็ทัง้สกลุเงนิ
ต่างประเทศและสกุลเงินไทย  

Holding Company ที่จะเข้าจดทะเบียนต้องจัดทำางบการเงินย้อน

หลังเป็นระยะเวลากี่ปี 

บริษัทต้องเปิดเผยงบย้อนหลัง 3 ปี โดยงบปีล่าสุดและไตรมาสล่าสุด 
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชไีทย และงบปีได้รับการตรวจสอบ/
งบไตรมาสได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีท่ีสำานักงาน ก.ล.ต.
กำาหนด สว่นกรณ ีHolding Company ท่ีเพิง่จดัตัง้ขึน้ ใหใ้ชง้บเสมือน
ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนด

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ�ิมเติม
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ฝ่ ายการตลาดผ้อูอกหลกัทรพัย์
โทร. 0-2009-9999
93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 
http://www.set.or.th
http://www.set.or.th/mai

คุณสมบัติ
ครบถ้วนเสมือน
เป็นบริษัทจด

ทะเบียน

บริษัทที่จะเข้า

จดทะเบียน

การเข้าจดทะเบียนในรูปแบบ

Holding Company




