
Primary Listing – มนีาคม 2565 

การรบับริษทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Primary Listing   
  
หลกัเกณฑก์ารน าหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
ในการพจิารณารบัหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาทัง้จากคุณสมบตัขิองหุน้สามญัและคุณสมบตัิ
ของบรษิทัทีย่ื่นค าขอดงันี้ 

 
1.1 คณุสมบติัของหุ้นสามญั  

• ช าระเตม็มลูค่าแลว้ทัง้หมด และกรณีทีม่มีลูค่าทีต่ราไว ้(Par) จะตอ้งไม่น้อยกว่าหุน้ละ 0.50 บาท   
• ระบุชื่อผูถ้อื 
• ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหุน้ ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั 

  
1.2 คณุสมบติัของบริษทัท่ียื่นค าขอ 

 เรือ่ง คณุสมบติั 
สถานะ เป็นบรษิทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 
ทุนช าระแลว้เฉพาะหุ้นสามญั 
(หลงัเสนอขายหุน้แกป่ระชาชน) 

> 300 ลา้นบาท 

ฐานะการเงินและสภาพคล่อง • มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 300 ลา้นบาท และก่อน IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 
• แสดงไดว้่ามฐีานะการเงนิมัน่คงและมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอ 

ผลการด าเนินงาน • มกี าไรสทุธใินระยะเวลา 2 ปี หรอื 3 ปี ล่าสดุก่อนยื่นค าขอรวมกนั > 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุด
ก่อนยื่นค าขอมกี าไรสทุธ ิ> 30 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ 

• มผีลการด าเนินงาน > 3 ปี โดยอยู่ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่ 
กลุ่มเดยีวกนัมาอย่างต่อเนื่อง > 1 ปี ก่อนยื่นค าขอ 

กระจายการถือหุ้นรายย่อย/2   • จ านวนผูถ้อืหุน้รายย่อย > 1,000 ราย 
• อตัราสว่นการถอืหุน้ 

o ถอืหุน้รวมกนั > 25% ของทุนช าระแลว้ (300 ลา้นบาท < ทุนช าระแลว้ < 3,000 ลา้นบาท) 
o ถอืหุน้รวมกนั > 20% ของทุนช าระแลว้ (ทุนช าระแลว้ > 3,000 ลา้นบาท) 
o แต่ละรายตอ้งถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 
 

• ตอ้งไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
• เสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
• จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

o ทุนช าระแลว้ < 500 ลา้นบาท : เสนอขาย > 15% ของทุนช าระแลว้  
o ทุนช าระแลว้ > 500 ลา้นบาท : เสนอขาย > 10% ของทุนช าระแลว้ หรอืมลูค่าหุน้สามญั

ตามมลูค่าทีต่ราไว ้> 75 ลา้นบาทแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 
การบริหารงาน 
 

 

 
 

• มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบตัิและองค์ประกอบตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ (ต้องมกีรรมการสญัชาตไิทยและมถีิน่ที่อยู่ในไทย อย่าง
น้อย 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบ) 

• มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
o ไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทั

ต่างประเทศ/1 
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 เรือ่ง คณุสมบติั 
o ไม่เป็นบุคคลทีฝ่่าผนืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีอ่าจมผีลกระทบอย่างรา้ยแรง 

ต่อสทิธปิระโยชน์ หรอืการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนหรอืการเปลีย่นแปลงในราคา
ของหลกัทรพัย ์

• มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัอย่างชดัเจน และในกรณีที่
คณะกรรมการบรษิทัมกีารมอบหมายอ านาจใหผู้จ้ดัการหรอืบคุคลอื่นปฏบิตักิารแทน
คณะกรรมการบรษิทัในเรื่องใด การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 

• มผีูร้บัผดิชอบสงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) และผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี
ทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

การก ากบัดแูลกิจการ 
และการควบคมุภายใน 

• มรีะบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีรรมการอสิระซึง่มอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัติามทีก่ าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 และมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่มอีงคป์ระกอบ คุณสมบตั ิและขอบเขตการด าเนินงาน
ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

• จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 

งบการเงินและผูส้อบบญัชี • มงีบการเงนิทีม่ลีกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 

• ผูส้อบบญัชขีองผูย้ื่นค าขอตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
การเปิดเผยข้อมูล เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งดา้นขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมายของบรษิทั 
นายทะเบียน แต่งตัง้ใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรอืบุคคลทีต่ลาดหลกัทรพัย์

เหน็ชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
การห้ามขายหุ้น/3  
(Silent Period) 

ผูเ้ขา้ขา่ย Strategic Shareholders/2  จะถูกหา้มน าหุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกนั 55% ของทุนช าระแลว้
หลงั IPO ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา  
ก) ธุรกจิทัว่ไป : 1 ปี 6 เดอืนนบัแต่วนัทีหุ่น้เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดยหลงัจากหุน้
ซือ้ขายครบ 1 ปี สามารถทยอยขายหุน้ได ้20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย  
ข) ธุรกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐาน : 3 ปีนบัแต่วนัทีหุ่น้เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์โดย
หลงัจากหุน้ซือ้ขายครบ 1 ปี สามารถทยอยขายหุน้ได ้20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย และเมื่อครบทุก 
6 เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ได ้20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย 

ตวัแทนติดต่อประสานงาน
  

มตีวัแทนในการตดิต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ เพื่อเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศ
หรอืด าเนินการใดๆ ของผูย้ื่นค าขอ 

ท่ีปรกึษาการเงิน ทีป่รกึษาทางการเงนิอยู่ในบญัชทีีส่ านกังานก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบร่วมจดัท าค าขอ 
เขา้จดทะเบยีนและดแูลต่อเนื่อง 1 ปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

Opportunity Day บรษิัทต้องจดัประชุมเพื่อน าเสนอและชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขาย 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มูล รวมทัง้สามารถซกัถามผูบ้รหิารของบรษิทัจด
ทะเบยีนได ้ 

 

http://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_set_p2.html#audit
http://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_set_p2.html#audit
http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/ListofMarketProfessionals.aspx
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หมายเหต:ุ  
/1  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.3/2558 เรือ่ง ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่างประเทศซึ่งไม่มหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขาย
ในตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ (ฉบบัประมวล)  

/2  ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยคอื ผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คอื 
• กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ > 5% ของทุนช าระแลว้ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
• ผูม้อี านาจควบคุม 

/3  ส าหรบับรษิทัต่างประเทศทีม่ ีบุคคลไทยถอืหุ้นรวมกนั > 50% หรอื > 40% เนื่องจากมขีอ้จ ากดัตามกฎหมายอื่นหรอืมเีงื่อนไขการร่วมทุนกบัภาครฐั 
(Thai Link) ก าหนดระยะเวลาการหา้มขายหุน้ 1 ปี หลงัวนัทีหุ่น้เริม่ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์และเมือ่ครบ 6 เดอืน สามารถทยอยขายหุน้ได ้25% ของ
หุน้ทีถู่กหา้มขาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6740s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6740s.pdf
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การรบับริษทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Primary Listing 
  
ขัน้ตอนการพิจารณารบัหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

วนัที ่T 

(ก่อน 9.00 น.) 

 

ยืน่ค าขอ

อนุญาต

และยืน่

แบบ Filing 

ก.ล.ต. 

พจิารณา 

ภายใน 

120 วนั 

นบัแต่วนัที่

เอกสาร

หลกัฐาน

ครบถว้น 

 

ก.ล.ต.  

นบั 1 ค าขอ 

และนบั 1 

Filing  

 

 

ก.ล.ต. 

แจง้อนุญาต

เสนอขาย

ภายใน 45 วนั 

นบัแต่วนัที ่ 

นบั 1 ค าขอ 

เสนอขาย 

หุน้ IPO 

ภายใน 

6 เดอืน 

นบัแต่ ก.ล.ต. 

อนุญาต 

ยืน่ค าขอเป็น

หลกัทรพัย ์

จดทะเบยีน 

ตลท. 

แจง้อนุมตั ิ

เบือ้งตน้ 

ยืน่ค าขอฯ 

เพิม่เตมิ 

ตลท. 

ประกาศ 

ขา่วรบัเป็น

หลกัทรพัย ์

จดทะเบยีน 

หุน้สามญั 

เริม่ซื้อขาย 

 

 

 

การขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามญัต่อ ก.ล.ต. 

ตลท. 

นบั 1 ค าขอ  

 

 

การน าหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
วนัที ่T+1 
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การรบับริษทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Primary Listing 
  
เกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์
• ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

• หนงัสอืเวยีนที ่บจ. (ว)  1/2565 ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2565 เรื่อง การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนส าหรบับรษิทั
ต่างประเทศ 

 

 
เกณฑข์องหน่วยงานอื่น 
• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.3/2558 เรื่อง ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกโดยบรษิทัต่างประเทศซึง่ไมม่ี

หุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ (ฉบบัประมวล)  
• ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่กจ.17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(ฉบบัประมวล) 
  
แบบฟอรม์ 

• แบบค าขอและเอกสารประกอบการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองบรษิทัและหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้

สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
• สรุปขอ้มลูเพื่อ Upload เขา้ระบบ SETLink 
• คู่มอืการจดัท าและเผยแพร่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ + Free Float ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนเขา้ใหม่ 
• Template-Major Shareholders and Free Float of IPO Stocks 
• วธิจีดัสง่ขอ้มลู CFO และผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ีIPO 
 

http://www.set.or.th/th/products/listing2/files/Listingform_Digital_IPO_Dec2016.doc
http://www.set.or.th/th/products/listing2/files/ComparisonFormDec16_NewRegulations_Final.doc
http://www.set.or.th/th/products/listing2/files/ComparisonFormDec16_NewRegulations_Final.doc
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/UploadSetPortal.pdf
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/UploadSetPortal.pdf
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/FreeFloat.pdf
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/TemplateMajorShareholdersandFreeFloatofIPOStocks.xls
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/22498

