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

 
1.1 คณุสมบติัของหุ้นสามญั  

• ช าระเตม็มลูค่าแลว้ทัง้หมด 
• ระบุชื่อผูถ้อื 
• ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหุน้ ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทั 

  
1.2 คณุสมบติัของบริษทัท่ียื่นค าขอ 

 เรือ่ง คณุสมบติั 
สถานะ เป็นบรษิทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1  

และไม่อยู่ระหว่างการแกไ้ขคุณสมบตัใินการเป็นบรษิทัจดทะเบยีน หรอืเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 
จากการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์ลกั หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดในท านองเดยีวกนั 
ตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยห์ลกัหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลในต่างประเทศก าหนด 

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 โดยอยู่ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุ่ม
เดยีวกนัมาอย่างต่อเนื่อง > 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  

หรอื 
o แสดงไดว้่าหุน้จะมกีารซือ้ขายและมสีภาพคล่องในตลาดหลกัทรพัยต์ามหลกัเกณฑด์งันี้ 

- การเสนอขายหุน้ IPO ในประเทศไทย ตอ้งม ีMarket Cap./3 > 300 ลา้นบาท หรอื  
> 5% ของทุนช าระแลว้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

- จะน าหุน้มาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ละไดน้ ามาฝากไวท้ีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) โดยม ีMarket Cap./3 > 300 ลา้นบาท หรอื > 5% ของ
ทุนช าระแลว้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

- หุน้จะมกีารซือ้ขายและมสีภาพคล่องในตลาดหลกัทรพัย ์ 
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน • ตอ้งไดร้บัอนุญาตเสนอขายหุน้จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

• เสนอขายผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
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 เรือ่ง คณุสมบติั 
การบริหารงาน  • มกีรรมการซึง่มคีุณสมบตัแิละองคป์ระกอบตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 
• มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

o ไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทั
ต่างประเทศ/1 

o ไม่เป็นบุคคลทีฝ่่าผนืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีอ่าจมผีลกระทบอย่างรา้ยแรง 
ต่อสทิธปิระโยชน์ หรอืการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนหรอืการเปลีย่นแปลงในราคา 
ของหลกัทรพัย ์

งบการเงินและผูส้อบบญัชี • มงีบการเงนิทีม่ลีกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ/1 

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

เหน็ชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์
การห้ามขายหุ้น 
(Silent Period) 

 

ปฏบิตัติามตลาดหลกัทรพัยห์ลกั (Home Exchange) เวน้แต่ตลาดหลกัทรพัยห์ลกัไม่ไดก้ าหนด 
เกณฑ ์Silent Period ใหป้ฏบิตัติามเกณฑก์ารรบับรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Primary  
Listing   
      Primary Listing ก าหนดให้ผู้เข้าข่าย Strategic Shareholders/2 ถูกห้ามน าหุ้นของตนซึ่งมี
จ านวนรวมกนั 55% ของทุนช าระแลว้หลงั IPO ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัที่
หุน้เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์อย่างไรกต็าม หลงัจากหุน้ซือ้ขายครบ 1 ปี สามารถ 
ทยอยขายหุน้ไดใ้นอตัราสว่น 20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดอืน  
สามารถทยอยขายหุน้ไดอ้กี 20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย  

ตวัแทนติดต่อประสานงาน
  

มตีวัแทนในการตดิต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรบับรษิทัต่างประเทศ เพื่อเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศ
หรอืด าเนินการใดๆ ของผูย้ื่นค าขอ 

Opportunity Day บรษิทัตอ้งจดัประชุมเพื่อน าเสนอและชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบัธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างน้อย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัทีหุ่น้เริม่ซือ้
ขาย เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลู รวมทัง้สามารถซกัถามผูบ้รหิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนได ้ 

  
หมายเหต:ุ  
/1  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.14/2558 เรื่อง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทัต่างประเทศที่มหีรอืจะมหีุน้เป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ (ฉบบัประมวล) ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 2 การเสนอ
ขายหุน้ทีม่ตีลาดหลกัส าหรบัการซื้อขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ 

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

/3  Market Capitalization ค านวณจากราคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปหรอืราคาอื่นใดตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

  

http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/ListofMarketProfessionals.aspx
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6736s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6736s.pdf
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การรบับริษทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Secondary 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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เกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์
• ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 
  
เกณฑข์องหน่วยงานอื่น 
• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.14/2558 เรื่อง ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทั

ต่างประเทศทีม่หีรอืจะมหีุน้เป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ (ฉบบัประมวล)  
• ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่นป.1/2559 เรื่อง ประเทศทีม่กีารก ากบัดแูลตลาดทุน

เป็นทีย่อมรบัของส านกังาน 
• 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 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3746
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/3746
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/FreeFloat.pdf
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/TemplateMajorShareholdersandFreeFloatofIPOStocks.xls

