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การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์- บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ 
(Holding Co.) 
 
  
สรุปเกณฑส์ าคญั 

 
ปัจจบุนัการจัดโครงสรา้งในรูปของการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) เป็นวธิทีีน่ยิมกนัมากวธิหีนึง่ เนือ่งจาก 

• กจิการตอ้งมกีารเตบิโตตลอดเวลา และมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายการเตบิโตไปในสายธุรกจิทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งและไม่เกีย่วขอ้งกับ

ธรุกจิเดมิ ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ในรูปแบบของบรษัิทยอ่ยมากขึน้ 

• ปัจจบุนัมกีารเพิม่จ านวนของบรษัิทในเครอืทีม่โีครงสรา้งในลักษณะตา่งๆ กนั มากขึน้ซึง่มจี านวนไม่นอ้ยทีป่ระสงคจ์ะยืน่ค า

ขอเขา้จดทะเบยีน 

• การรวมกลุม่ของบรษัิททีม่สีายธุรกจิทีแ่ตกตา่งกัน ในบางครัง้อาจมปัีญหาในการทีจ่ะเลอืกบรษัิทใดบรษัิทหนึง่เป็นบรษัิทผูย้ืน่
ค าขอ 

 
Holding Company : บรษัิททีม่กีารประกอบธุรกจิโดยมรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่เป็นหลัก และไม่มกีารประกอบ

ธุรกจิอย่างมีนัยส าคัญเป็นของตนเอง โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกจิหลักในประเทศและ/หรือบริษัทใน
ตา่งประเทศ และไมม่ลีกัษณะเป็นการประกอบธรุกจิบรหิารจัดการเงนิลงทนุ (Investment Company)  

 

บรษิทัทีจ่ะถอืเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกั 

• มสีถานะเป็นบรษัิทยอ่ยของ Holding Company 

• กรณีมเีงือ่นไขในการร่วมลงทนุกับภาครัฐหรอืมขีอ้จ ากดัตามกฎหมายอืน่ Holding Company ตอ้งถอืหุน้ > 40% และมสีว่น
ร่วมในการบรหิารจัดการบรษัิทอยา่งนอ้ยตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

 
ทัง้นี้ Holding Company ตอ้งเป็นบริษัทที่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์และตอ้งถือหุน้ในบริษัทย่อยที่

ประกอบธุรกจิหลักตลอดเวลาทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน โดยอาจเปลีย่นบรษัิทย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลักไดเ้มือ่พน้ระยะเวลา 3 

ปีนับแตว่นัทีหุ่น้สามัญเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
  

โครงสร้างของ Holding Company 

 

ก าหนดสดัสว่นการลงทนุของ Holding Company ในกลุม่บรษัิททีป่ระกอบธุรกจิหลักและกลุม่ธุรกจิอืน่ โดยเทยีบกับขนาด

สนิทรัพยร์วมของ Holding Company ดงันี ้

1.  กลุม่ธุรกจิหลกั 

• ลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมทีถ่อืหุน้ > 25% ซึง่เป็นกลุม่บรษัิททีป่ระกอบธรุกจิหลัก ทกุบรษัิทรวมกนั > 75% 
ของสนิทรัพยร์วม* ของ Holding Company  

• ลงทนุในบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิหลกั ทกุบรษัิทรวมกนั > 25% ของสนิทรัพยร์วมของ Holding Company 

2.  กลุม่ธุรกจิอืน่ 
ลงทนุในบรษัิทอืน่ๆ ซึง่ไมใ่ชธ่รุกจิหลกั ทกุบรษัิทรวมกนั < 25% ของสนิทรัพยร์วมของ Holding Company 

 

หมายเหต ุ* กรณีที ่Holding Company เห็นวา่ตวัชีว้ัดดังกลา่วไมเ่หมาะสม อาจค านวณโดยใชต้วัแปรอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม เชน่ 
รายได ้หรอืก าไร เป็นตน้ โดยตอ้งแสดงเหตผุล ความจ าเป็น และความสมเหตสุมผลของการใชต้วัแปรอืน่เป็นตวัชีว้ดัดว้ย 
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หลกัเกณฑก์ารน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ (mai) 

 

ในการพิจารณารับหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทัง้จากคุณสมบัตขิองหุน้สามัญและ
คณุสมบตัขิองบรษัิททีย่ืน่ค าขอทีป่ระกอบธรุกจิ Holding Company และบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิหลกั ดงันี ้

1.1 คณุสมบตัขิองหุน้สามญั  

• มมีลูคา่ทีต่ราไว ้(Par) ไมน่อ้ยกวา่หุน้ละ 0.50 บาท และช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด 

• ระบชุือ่ผูถ้อื 

• ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหุน้ ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบไุวใ้นขอ้บงัคับบรษัิท 
 

1.2 คณุสมบตัขิองบรษิทัทีย่ ืน่ค าขอทีป่ระกอบธุรกจิ Holding   

เรือ่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

สถานะ บรษัิทมหาชนจ ากดั หรอืนติบิคุคลทีม่กีฎหมายไทยจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ 

ทนุช าระแลว้

เฉพาะหุน้สามญั 

(หลงัเสนอขายหุน้

แกป่ระชาชน) 

> 300 ลา้นบาท > 50 ลา้นบาท 

ฐานะการเงนิและ

สภาพคลอ่ง 

• มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 300 ลา้นบาท และกอ่น 

IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 

• แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั่นคงและมเีงนิทนุ

หมนุเวยีนเพยีงพอ 

• มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 50 ลา้นบาท และกอ่น 

IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 

• แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั่นคงและมเีงนิทนุ

หมนุเวยีนเพยีงพอ 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

มผีลการด าเนนิงานตามหลักเกณฑต์อ่ไปนีโ้ดย

ตอ้งมอียู่อย่างตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่รับเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน  

• มผีลการด าเนนิงาน > 3 ปี โดยอยูภ่ายใตก้าร

จัดการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่

กลุม่เดยีวกนัมาอย่างตอ่เนือ่ง > 1 ปี กอ่นยืน่

ค าขอ 

• มกี าไรสทุธใิน 2 หรอื 3 ปีลา่สดุกอ่นยืน่ค าขอ

รวมกนั > 50 ลา้นบาท โดยในปีลา่สดุกอ่นยืน่

ค าขอมกี าไรสทุธ ิ> 30 ลา้นบาท และมกี าไร

สทุธใินงวดสะสมกอ่นยืน่ค าขอ 

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

มผีลการด าเนนิงานตามหลักเกณฑต์อ่ไปนีโ้ดย

ตอ้งมอียู่อย่างตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่รับเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน  

• มผีลการด าเนนิงาน > 2 ปี โดยอยูภ่ายใตก้าร

จัดการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่

กลุม่เดยีวกนัมาอย่างตอ่เนือ่ง > 1 ปี กอ่นยืน่

ค าขอ 

• มกี าไรสทุธใินปีลา่สดุกอ่นยืน่ค าขอ > 10 

ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมกอ่นยืน่

ค าขอ 

 

 เกณฑ ์Market Cap/1 

• ประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

• ไดรั้บ BOI ในกลุม่อตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

• ม ีMarket Cap. > 7,500 ลา้นบาท และมผีล

การด าเนนิงานตามเกณฑต์อ่ไปนี ้โดยตอ้งมอียู่

อย่างตอ่เนือ่งจนถงึวันทีม่กีารสัง่รับเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

- มผีลการด าเนนิงาน > 3 ปี โดยอยูภ่ายใต ้

การจัดการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่นใหญ่

กลุม่เดยีวกนัมาอย่างตอ่เนือ่ง > 1 ปี กอ่นยืน่

ค าขอ 

- มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานหรอืสนิทรัพย์

สว่นใหญ่อยูภ่ายใตอ้ตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

 

 

 

 

- 
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เรือ่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

กระจายการถอื

หุน้รายยอ่ย 2/  

(หลงัเสนอขายหุน้

แกป่ระชาชน) 

• จ านวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ย > 1,000 ราย 

• อตัราสว่นการถอืหุน้/2 

o ถอืหุน้รวมกนั > 25% ของทนุช าระแลว้ 

(หรอื > 20% หากทนุช าระแลว้ > 3,000 

ลา้นบาท) 

o แตล่ะรายตอ้งถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่  

1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 

• จ านวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ย > 300 ราย 

• อตัราสว่นการถอืหุน้/2 

o ถอืหุน้รวมกนั > 25% ของทนุช าระแลว้ 

(หรอื > 20% หากทนุช าระ

แลว้  > 3,000 ลา้นบาท) 

o แตล่ะรายตอ้งถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่  

1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 

การเสนอขายหุน้

แกป่ระชาชน 

 

 

  

• ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเวน้นติบิคุคลทีม่ี
กฎหมายจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ 

• เสนอขายผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

• จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

o เสนอขาย > 15% ของทนุช าระ

แลว้ (หรอื > 10% หากทนุช าระ

แลว้ > 500 ลา้นบาท โดยมูลคา่หุน้

สามัญตามมลูคา่ทีต่ราไว ้> 75 ลา้นบาท

แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) 

• จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

o เสนอขาย > 15% ของทนุช าระแลว้  

กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

แสดงไดว้า่กรรมการและผูบ้รหิารของผูย้ืน่ค าขอเป็นบคุคลซึง่รับผดิชอบในการบรหิารจัดการบรษัิทย่อย

ทีป่ระกอบธรุกจิหลักและบรหิารจัดการบรษัิทย่อยทีป่ระกอบธุรกจิหลักมาอยา่งตอ่เนือ่ง > 1 ปีกอ่นยืน่

ค าขอและตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ยกเวน้กรณี 

(ก) ผูย้ืน่ค าขอเป็นสถาบนัการเงนิซึง่หน่วยงานทีก่ ากับดแูลไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกับ

กรรมการและผูบ้รหิารไวเ้ป็นอย่างอืน่ หรอื 

(ข) บรษัิทย่อยทีป่ระกอบธรุกจิหลักมกีารลงทนุในโครงการทีเ่ป็นสาธารณูปโภคพืน้ฐานซึง่เป็น

ประโยชนต์อ่ประเทศไทย 

การประกอบ

ธุรกจิ  

• Holding Company ไมม่ลีักษณะเป็นการเป็นการประกอบธรุกจิบรหิารจัดการเงนิลงทนุ 

(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

• Holding Company ถอืหุน้ในบรษัิทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิหลักซึง่กอ่ใหเ้กดิก าไรหลัก ณ วนัยืน่ค า

ขออยา่งนอ้ย 1 บรษัิท อย่างนอ้ย 3 ปีนับแตว่นัเริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์โดยบรษัิทย่อยตอ้ง 

o ไมม่สีถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนและ 

o แสดงไดว้า่ Holding Company เป็นผูม้อี านาจควบคมุหรอืมอี านาจบรหิารจัดการบรษัิทย่อย

ดงักลา่วไดต้ามสดัสว่นการถอืหุน้ 

o กรณีบรษัิทยอ่ยจัดต ้งัตามกฎหมายตา่งประเทศ บรษัิทดงักลา่วตอ้งมกีรรมการทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่น

ประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

การบรหิารงาน • มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

o ไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ/3 

o ไมเ่ป็นบคุคลทีฝ่่าผนืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ทีอ่าจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่สทิธิ

ประโยชน ์หรอืการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุหรอืการเปลีย่นแปลงในราคาของ

หลกัทรัพย ์

• มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3 

• มผีูรั้บผดิชอบสงูสดุสายงานบัญชแีละการเงนิ (CFO) และผูค้วบคมุดแูลการท าบัญชทีีม่คีณุสมบตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ3/ 

• มบีคุคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการและผูจ้ัดการหรอืต าแหน่งเทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ไม่

เป็นบคุคลเดยีวกนั  
การก ากบัดูแล

กจิการและการ

ควบคมุภายใน 

• มรีะบบการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมกีรรมการอสิระซึง่มอีงคป์ระกอบและคณุสมบตัติามทีก่ าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3 และมคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่มี

องคป์ระกอบ คณุสมบตั ิและขอบเขตการด าเนนิงานตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

• จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3  

http://www.set.or.th/th/products/listing2/listing_set_p2.html#audit
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เรือ่ง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์
ไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ/3 

งบการเงนิและ

ผูส้อบบญัช ี

• มงีบการเงนิทีม่ลีกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุ/3 

• ผูส้อบบญัชขีองผูย้ืน่ค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
กองทุนส ารอง

เลีย้งชพี 

มกีารจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

นายทะเบยีน แตง่ตัง้ใหบ้รษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรอืบคุคลทีต่ลาดหลักทรัพย์

เห็นชอบเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

การหา้มขายหุน้  

(Silent Period) 

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

ผูเ้ขา้ขา่ย Strategic Shareholders จะถกูหา้มน าหุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกนั 55% ของทนุช าระแลว้

หลงั IPO ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยทยอยขายหุน้ได ้25% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขาย เมือ่ครบก าหนด 6 เดอืน 

เกณฑบ์รษัิททีป่ระกอบธรุกจิสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  

เขา้ขา่ย Strategic Shareholders จะถกูหา้มน าหุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกนั 55% ของทนุช าระแลว้

หลงั IPO ออกขายภายใน 3 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์โดยทยอยขายหุน้ได ้

20% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขาย หลงัจากหุน้ซือ้ขายครบ 1 ปี และเมือ่ครบก าหนดทกุ 6 เดอืน ทยอยขาย

หุน้ได ้20% ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย 

เกณฑ ์Market Cap 

ผูเ้ขา้ขา่ย Strategic Shareholders จะถกูหา้มน า

หุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกนั 55% ของทนุช าระ

แลว้หลงั IPO ออกขายภายใน 3 ปีนับแตว่นัทีหุ่น้

เริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์โดยทยอยขายหุน้

ได ้20% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขายหลงัจากหุน้ซือ้ขาย

ครบ 1 ปี และเมือ่ครบก าหนดทกุ 6 เดอืน ทยอย

ขายหุน้ได ้20% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขาย 

- 

Opportunity 

Day 

บรษัิทตอ้งจัดประชมุเพือ่น าเสนอและชีแ้จงขอ้มูลเกีย่วกับธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปีนับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขาย เพือ่ให ้

บคุคลดงักลา่วสามารถเขา้ถงึและไดรั้บขอ้มลู รวมทัง้สามารถซกัถามผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีนได ้ 
 
หมายเหต ุ 
1/ หลักเกณฑเ์พิม่เตมิในการรับหุน้สามญัตามเกณฑ ์Market Capitalization ศกึษาไดท้ี่หัวขอ้เกณฑก์ารเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ - บรษัิททีม่ี
การประกอบธรุกจิทัว่ไป  

Market Capitalization ค านวณจาก 
1. กรณีทีผู่ย้ืน่ค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี นับแตว่นัสดุทา้ยของการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
2. กรณีทีผู่ย้ืน่ค าขอตอ่ตลาดหลักทรัพยภ์ายหลัง 1 ปี นับแตว่ันสดุทา้ยของการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ใหใ้ชร้าคาทีเ่ป็นธรรม ซึง่ทีป่รกึษาทางการ

เงนิเป็นผูก้ าหนด 
2/  ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยคอื ผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็น Strategic Shareholders โดย Strategic Shareholders คอื 

- กรรมการ ผูจั้ดการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ > 5% ของทนุช าระแลว้ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูม้อี านาจควบคมุ 

3/ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ.39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่(ฉบบัประมวล)  
 

 

  

http://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/ListofMarketProfessionals.aspx
https://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/7079s.pdf
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การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์- บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ 
(Holding Co.) 
 
  

  

ข ัน้ตอนการพจิารณารบัหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

วนัที ่T 

(กอ่น 9.00 น.) 

 

ยืน่ค าขอ

อนุญาต

และยืน่

แบบ 

Filing 

ก.ล.ต. 

พจิารณา 

ภายใน 

120 วนั 

นับแต่

วนัที่

เอกสาร

หลกัฐาน

ครบถว้น 

 

ก.ล.ต.  

นับ 1 ค าขอ 

และนับ 1 

Filing  

 

 

ก.ล.ต. 

แจง้อนุญาต

เสนอขาย

ภายใน 45 

วนั นับแต่

วนัที ่ นับ 1 

ค าขอ 

เสนอขาย 

หุน้ IPO 

ภายใน 

6 เดอืน 

นับแต ่

ก.ล.ต. 

อนุญาต 

ยืน่ค าขอเป็น
หลกัทรัพย ์

จดทะเบยีน 
 

 

ตลท. 

แจง้อนุมัต ิ

เบือ้งตน้ 

ยืน่ค าขอฯ 

เพิม่เตมิ 

 

ตลท. 

ประกาศ 

ขา่วรับเป็น

หลกัทรัพย ์

จดทะเบยีน 

หุน้สามัญ 

เริม่ซือ้ขาย 

 

 

 

การขออนุญาตออกและเสนอขายหุน้สามญัตอ่ ก.ล.ต. 

ตลท. 

นับ 1 ค าขอ  

 

 

การน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
วนัที ่T+1 
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การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์- บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุน้ 
(Holding Co.) 
  

เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

• ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

• ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยฯ์ เรือ่ง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหลักทรัพย์จด

ทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 

• ขอ้บงัคบัตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฎบิตักิารใด ๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง อตุสาหกรรมเป้าหมายหรืออตุสาหกรรมพัฒนา

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีอ่าจยืน่ค าขอใหร้ับหุน้สามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนโดยอาศัยผลการด าเนินงานตาม
เกณฑม์ลูคา่หุน้สามัญตามราคาตลาด พ.ศ. 2564 

• หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2562 เรือ่ง การปรับปรุงเกณฑต์ามแผน Regulatory Reform 

• หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 3/2563 เรือ่ง การปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กีย่วกบับรษัิทจดทะเบยีน 

• หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2564 เรือ่ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้สามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ (SET) ดว้ยมลูคา่หุน้สามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) 
  

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ.39/2559 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบับ

ประมวล)  

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

• หนังสอืเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560 การซักซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกับประกาศก าหนดคุณสมบัตขิอง CFO และ

สมหุบ์ญัชขีองบรษัิททีเ่สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชน 
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แบบฟอรม์ 

• แบบค าขอและเอกสารประกอบการยืน่ค าขอใหรั้บหุน้สามัญเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

• เปรยีบเทยีบคณุสมบัตขิองบรษัิทและหลักทรัพยข์องบรษัิทตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย

การรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

• สรุปขอ้มลูเพือ่ Upload เขา้ระบบ SETLink 

• คูม่อืการจัดท าและเผยแพร่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่+ Free Float ส าหรับบรษัิทจดทะเบยีนเขา้ใหม ่

• Template-Major Shareholders and Free Float of IPO Stocks 

• วธิจัีดสง่ขอ้มลู CFO และผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีIPO  

  

 

  
 

 

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

