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การเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ - บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิท ัว่ไป 
 

  
สรปุเกณฑส์ าคญั 
 

เกณฑก์ารน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ในการพิจารณารับหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาทัง้จากคุณสมบัตขิองหุน้สามัญและ

คณุสมบตัขิองบรษัิททีย่ืน่ค าขอดงันี้ 

 
1.1 คณุสมบตัขิองหุน้สามญั  

• มมีลูคา่ทีต่ราไว ้(Par) ไมน่อ้ยกวา่หุน้ละ 0.50 บาท และช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด 

• ระบชุือ่ผูถ้อื 

• ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหุน้ ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบไุวใ้นขอ้บงัคับบรษัิท 

  
1.2 คณุสมบตัขิองบรษิทัทีย่ ืน่ค าขอ 

 เรือ่ง 
คณุสมบตั ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

สถานะ บรษัิทมหาชนจ ากดั หรอืนติบิคุคลทีม่กีฎหมายไทยจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ 

ทนุช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญั 

(หลงัเสนอขายหุน้แกป่ระชาชน) 

> 300 ลา้นบาท > 50 ลา้นบาท 

ฐานะการเงนิและสภาพคลอ่ง • มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 300 ลา้นบาท และ 

กอ่น IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 

• แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั่นคงและ  

มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอ 

• มสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 50 ลา้นบาท และ 
กอ่น IPO ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ > 0 

• แสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิมั่นคงและ  

มเีงนิทนุหมนุเวยีนเพยีงพอ 

ผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

มผีลการด าเนนิงานตามหลักเกณฑต์อ่ไปนี้

โดยตอ้งมอียู่อย่างตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่

รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน  

• มผีลการด าเนนิงาน > 3 ปี โดยอยู่

ภายใตก้ารจัดการของกรรมการและ

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุม่เดยีวกนัมาอย่าง

ตอ่เนือ่ง > 1 ปี กอ่นยืน่ค าขอ 

• มกี าไรสทุธใิน 2 หรอื 3 ปีลา่สดุกอ่นยืน่

ค าขอรวมกนั > 50 ลา้นบาท โดยในปี

ลา่สดุกอ่นยืน่ค าขอมกี าไรสทุธ ิ> 30 

ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสม

กอ่นยืน่ค าขอ 

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 
มผีลการด าเนนิงานตามหลักเกณฑต์อ่ไปนี้

โดยตอ้งมอียู่อย่างตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่
รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน  

• มผีลการด าเนนิงาน > 2 ปี โดยอยูภ่ายใต ้

การจัดการของกรรมการและผูบ้รหิารสว่น
ใหญก่ลุม่เดยีวกนัมาอย่างตอ่เนือ่ง > 1 ปี 

กอ่นยืน่ค าขอ 

• มกี าไรสทุธใินปีลา่สดุกอ่นยืน่ค าขอ > 10 

ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสม
กอ่นยืน่ค าขอ  

เกณฑ ์Market Cap/1 

• ประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

• ไดรั้บ BOI ในกลุม่อตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

• ม ีMarket Cap. > 7,500 ลา้นบาท และ

มผีลการด าเนนิงานตามเกณฑต์อ่ไปนี ้

โดยตอ้งมอียู่อย่างตอ่เนื่องจนถงึวนัทีม่ี

การสัง่รับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

- มผีลการด าเนนิงาน > 3 ปี โดยอยู่

ภายใตก้ารจัดการของกรรมการและ

ผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุม่เดยีวกนัมาอย่าง

ตอ่เนือ่ง > 1 ปี กอ่นยืน่ค าขอ 

- มรีายไดจ้ากการด าเนนิงานหรอื

สนิทรัพยส์ว่นใหญ่อยูภ่ายใต ้

อตุสาหกรรมทีก่ าหนด 

  

- 
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 เรือ่ง 
คณุสมบตั ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

  

กระจายการถอืหุน้รายยอ่ย*  

(หลงัเสนอขายหุน้แกป่ระชาชน) 
• จ านวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ย > 1,000 ราย 

• อตัราสว่นการถอืหุน้/2 
o ถอืหุน้รวมกนั > 25% ของทนุช าระ

แลว้ (หรอื > 20% หากทนุช าระ

แลว้ > 3,000 ลา้นบาท) 
o แตล่ะรายตอ้งถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่  

1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

• จ านวนผูถ้อืหุน้รายยอ่ย > 300 ราย 

• อตัราสว่นการถอืหุน้/2 
o ถอืหุน้รวมกนั > 25% ของทนุช าระ

แลว้ (หรอื > 20% หากทนุช าระ

แลว้  > 3,000 ลา้นบาท) 
o แตล่ะรายตอ้งถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่  

1 หน่วยการซือ้ขายทีต่ลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

การเสนอขายหุน้แกป่ระชาชน • ตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเวน้นติบิคุคลที่
มกีฎหมายจัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ 

• เสนอขายผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

• จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

o เสนอขาย > 15% ของทนุช าระ
แลว้ (หรอื > 10% หากทนุช าระ

แลว้ > 500 ลา้นบาท โดยมูลคา่หุน้

สามัญตามมลูคา่ทีต่ราไว ้> 75 ลา้น
บาทแลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่) 

• จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย  

o เสนอขาย > 15% ของทนุช าระ
แลว้  

การบรหิารงาน • มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุทีม่คีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้ 

o ไมเ่ป็นบคุคลทีม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ/3 

o ไมเ่ป็นบคุคลทีฝ่่าผนืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ทีอ่าจมผีลกระทบอยา่ง
รา้ยแรงตอ่สทิธปิระโยชน ์หรอืการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุหรอืการ

เปลีย่นแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

• มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3 

• มผีูรั้บผดิชอบสงูสดุสายงานบัญชแีละการเงนิ (CFO) และผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ี

ทีม่คีณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก าากับตลาดทนุ/3  

• มบีคุคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการและผูจ้ัดการหรอืต าแหน่งเทยีบเทา่ทีเ่รยีกชือ่

อยา่งอืน่ไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนั 

การก ากบัดูแลกจิการ 

และการควบคมุภายใน 
• มรีะบบการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีมกีรรมการอสิระซึง่มอีงคป์ระกอบและคณุสมบัตติามที่

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3 และมคีณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) ซึง่มอีงคป์ระกอบ คณุสมบัต ิและขอบเขตการด าเนนิงานตามทีต่ลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด 

• จัดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ/3 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไมม่คีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ/3 

งบการเงนิและผูส้อบบญัช ี • มงีบการเงนิทีม่ลีักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ/3 

• ผูส้อบบญัชขีองผูย้ืน่ค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี มกีารจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

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

หลกัทรัพยเ์ห็นชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย ์

การหา้มขายหุน้  

(Silent Period) 

เกณฑก์ าไร (Profit Test) 

ผูเ้ขา้ขา่ย Strategic Shareholders จะถกูหา้มน าหุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกนั 55% ของทนุ
ช าระแลว้หลงั IPO ออกขายภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ทยอยขายหุน้ได ้25% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขาย เมือ่ครบก าหนด 6 เดอืน 

เกณฑ ์Market Cap 
ผูเ้ขา้ขา่ย Strategic Shareholders จะถกูหา้ม

น าหุน้ของตนซึง่มจี านวนรวมกัน 55% ของทนุ

ช าระแลว้หลงั IPO ออกขายภายใน 3 ปีนับแต่
วนัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์โดย

ทยอยขายหุน้ได ้20% ของหุน้ทีถ่กูหา้มขาย
หลงัจากหุน้ซือ้ขายครบ 1 ปี และเมือ่ครบ

- 
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 เรือ่ง 
คณุสมบตั ิ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ก าหนดทกุ 6 เดอืน ทยอยขายหุน้ได ้20% 

ของหุน้ทีถู่กหา้มขาย 

Opportunity Day บริษัทตอ้งจัดประชุมเพื่อน าเสนอและชีแ้จงขอ้มูลเกีย่วกับธุรกจิและผลการด าเนินงานของ

บรษัิท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ภายใน 1 ปีนับแตว่ันที่

หุน้เริม่ซือ้ขาย เพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถเขา้ถงึและไดรั้บขอ้มูล รวมทั ้งสามารถซักถาม
ผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีนได ้

 

หมายเหต:ุ  
/1  Market Capitalization ค านวณจาก 

1. กรณีทีย่ืน่ค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี นับแตว่นัสดุทา้ยของการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป 
2. กรณีทีย่ืน่ค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 ปี นับแตว่นัสดุทา้ยของการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน ใหใ้ชร้าคาทีเ่ป็นธรรม ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิเป็นผู ้

ก 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)  

 

กรณีทีบ่รษัิทไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ สามารถน าบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมทีม่ศีักยภาพเขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยด์ว้ยได ้โดยเรยีกวธิกีารนีว้า่ Spin off เป็นกระบวนการน าบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมของบรษัิทจดทะเบยีน (บรษัิทแม่) แยก

ออกมาเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO) และเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรอื

ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ซึง่ภายหลังจากการน าบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมเขา้จดทะเบยีนแลว้ บรษัิทแม่ตอ้งยังมคีณุสมบัติ
ตามเกณฑด์ ารงสถานะในการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
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หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิในการรบัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET)  

ดว้ยมูลคา่หุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)  

คณุสมบตั ิ กลุม่ 1 กลุม่ 2 

ประเภทอตุสาหกรรม 

ทีส่ามารถยืน่ค าขอได ้
(รายชือ่อตุสาหกรรมตามทา้ย

ตาราง)  

• อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไดรั้บการ
สง่เสรมิการลงทนุจาก BOI1 ในกลุม่

กจิการ A1 หรอื A2 หรอื 

• อตุสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม 

อุตสาหกรรมเ ป้าหมายที่ได รั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI1 แต่ไม่ใช่

กลุม่กจิการ A1 หรอื A2   

ผลการด าเนนิงาน  
 

บริษัทผูย้ื่นค าขอและที่ปรึกษาทาง 
การเงินร่วมกันแสดงไดว้่า บริษัทมี

รายไดจ้ากการด าเนินงานหรือสนิทรัพย์
ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรม

ตามทีก่ าหนดในกลุม่ 1  

บร ิษัทผู ย้ื น่ค าขอและทีป่ รกึษาทาง 
การเงินร่ วมกันแสดงไดว้่า  บริษัทมี

รายไดจ้ากการด าเนินงานหรือสนิทรัพย์
ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรม

ตามทีก่ าหนดในกลุม่ 2 โดยมรีายไดจ้าก
การด าเนินงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ในปีล่าสุด > 5,000 ลา้นบาท และมี

รายไดเ้พิม่ขึน้ตอ่เนื่องโดย 2 ปีลา่สดุเฉลีย่
ม ีGrowth Rate > 20%  

การเปิดเผยขอ้มูล 

ความเพยีงพอของ 
เงนิทนุหมนุเวยีน 

• เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหลักทรัพย ์(แบบ Filing) ว่ามี
เงนิทนุหมุนเวยีนเพยีงพอส าหรับการด าเนนิงานใน 12 เดอืนขา้งหนา้นับแตว่ันที่

แบบ Filing มผีลบงัคบัใช ้ 

• ภายหลงัเขา้จดทะเบยีน บรษัิทจดทะเบยีนและทีป่รกึษาทางการเงนิทีร่่วมยืน่ค า
ขอ เปิดเผยความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวยีนโดยเปรียบเทยีบขอ้มูลดังกล่าว

ตอ่เนือ่งทกุไตรมาสอกี 4 ไตรมาส ภายในวนัเดยีวกบัวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิ 

  

รายชือ่อตุสาหกรรมทีย่ืน่ค าขอฯ ตามเกณฑ ์Market Cap:  

(1) อตุสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก ่
 ยานยนตส์มัยใหม ่/ อเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ / การทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ / การเกษตร

และเทคโนโลยชีวีภาพ / การแปรรูปอาหาร / หุน่ยนต ์/ การบนิและโลจสิตกิส ์/ เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ / ดจิทิลั / 
การแพทยแ์ละสขุภาพครบวงจร 

(2) อตุสาหรรมพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก ่

 กจิการพัฒนา Biotechnology / กจิการพัฒนา Nanotechnology / กจิการพัฒนา Digital Technology / กจิการ
พัฒนา Advance Material Technology 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ประเภทกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI  
A1 ฐานความรู ้เนน้การออกแบบ ท า R&D เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

A3 กิจการที่ใชเ้ทคโนโลยีขั ้นสูงซึ่งมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งเล็กนอ้ย 

A2 โครงสรา้งพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และ
กิจการที่ใช เ้ทคโนโลยขีั น้ ส งู เพื ่อสร า้ง
มูลค ่าเพิม่ แต ่มกีารลงทุนในประเทศนอ้ย
หรอืยังไมม่กีารลงทนุ 

A4 
 
 
B1-
B2 

กจิการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วย
สรา้งมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความ
แข็งแกร่งใหแ้กห่ว่งโซอ่ปุทาน 
อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยีไม่สงู แต่ยังส าคัญ
ตอ่หว่งโซม่ลูคา่ 
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บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิเป็นการท ัว่ไป 
การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

  
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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บรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิเป็นการท ัว่ไป  
การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

  
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

• ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 

• ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 

• ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกับการเปิดเผยสารสนเทศและการ

ปฎบิตักิารใด ๆ ของบรษัิทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560  

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง อตุสาหกรรมเป้าหมายหรอือตุสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีอ่าจยืน่ค าขอใหร้ับหุน้สามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนโดยอาศัยผลการด าเนินงานตามเกณฑม์ูลค่าหุน้

สามัญตามราคาตลาด พ.ศ. 2564 

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

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

• หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุน้สามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบ ียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET) ดว้ยมลูคา่หุน้สามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test) 

 
 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

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

ประมวล)  

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

• หนังสอืเวยีน ที ่กลต.กช.(ว) 24/2560 การซกัซอ้มความเขา้ใจเกีย่วกบัประกาศก าหนดคณุสมบตัขิอง CFO และสมหุบ์ญัชี

ของบรษัิททีเ่สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่ประชาชน 
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แบบฟอรม์ 

• แบบค าขอและเอกสารประกอบการยืน่ค าขอใหรั้บหุน้สามัญเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

• เปรยีบเทยีบคณุสมบัตขิองบรษัิทและหลกัทรัพยข์องบรษัิทตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยการ

รับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

• สรุปขอ้มลูเพือ่ Upload เขา้ระบบ SETLink 

• คูม่อืการจัดท าและเผยแพร่ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่+ Free Float ส าหรับบรษัิทจดทะเบยีนเขา้ใหม ่

• Template-Major Shareholders and Free Float of IPO Stocks 

• วธิจัีดสง่ขอ้มูล CFO และผูค้วบคมุดแูลการท าบัญช ีIPO  

  

 

  

http://www.set.or.th/th/products/listing2/files/Listingform_Digital_IPO_Dec2016.doc
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

