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รายการทีไ่มแ่สดงความต่อเนื่องสม ่าเสมอ หรอืไมส่ะทอ้นความสามารถในการประกอบธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง เชน่
• รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้ครัง้เดยีว หรอื Non-recurring Revenue
• รายการหรอืธุรกจิใหมท่ีเ่พิง่เกดิขึน้และมผีลต่อคุณสมบตัดิา้นก าไร
• รายการทีม่นียัส าคญัซึง่ไมส่ะทอ้นความสามารถในการด าเนินธุรกจิหลกัไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมผีลต่อ

คุณสมบตัดิา้นก าไร 
• รายไดจ้ากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่พิง่เกดิขึน้ในระยะเวลาทีใ่ชพ้จิารณาคุณสมบตัิ
ทัง้นี้ รายการโอนกลบัคา่เผือ่การดอ้ยคา่สนิทรพัยใ์หห้กักลบกบัการตัง้คา่เผือ่ฯ ในปีเดยีวกนัของสนิทรพัยน์ัน้ได้

01 ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามปกติพิจารณาอย่างไร 

1. รายการท่ีบริษทัท่ีอยู่ในธรุกิจเดียวกนัพึงมี
2. รายการจากการด าเนินงานปกติท่ีมีความต่อเน่ืองสม า่เสมอ
3. รายการท่ีสะท้อนความสามารถในการประกอบธรุกิจหลกัได้อย่างต่อเน่ือง

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานตามปกติพิจารณาจากรายการท่ีมีลกัษณะทกุข้อดงัต่อไปน้ี
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• พจิารณาจากงบการเงนิประจ าปีทีผ่า่นการตรวจสอบและงบการเงนิงวดสะสมระหวา่งกาลทีผ่า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัช ีรวมถงึงบการ
เงนิงวดลา่สดุทีผ่า่นการตรวจสอบหรอืสอบทานแลว้แต่กรณี ทัง้น้ี งบการเงนิงวดลา่สดุหมายถงึ งบการเงนิฉบบัลา่สดุหลงัจากทีบ่รษิทัไดร้บั
การอนุญาต IPO จาก ก.ล.ต. แลว้ โดยผูย้ืน่ค าขอทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น หรอืผูย้ืน่ค าขอทีม่คีุณสมบตัอิืน่ครบถว้นตามเกณฑร์บัหลกัทรพัย์
ยกเวน้เรือ่ง free float อาจยืน่ค าขอให ้ตลท. พจิารณารบัหุน้สามญัทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนได้

การพิจารณาก าไรสทุธิหรือ EBIT พิจารณาจากรายการใดในงบการเงิน

การพิจารณาก าไรสทุธิหรือ EBIT
1

การพิจารณา กรณีผูย่ื้นค าขอจดัท างบการเงินเฉพาะเท่านัน้ กรณีผูย่ื้นค าขอจดัท างบการเงินรวม

ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธโิดยไมน่บัรวมก าไรเบด็เสรจ็อืน่ ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ โดยไมน่บัรวมก าไรเบด็เสรจ็อืน่

EBIT ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้โดยไมน่บัสว่นทีเ่ป็น
ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม

การพิจารณาก าไรสทุธิหรือ EBIT เพ่ือเข้าจดทะเบียนใน SET จะพิจารณาจากงบการเงินงวดใด12

ผูย้ ืน่ค าขอตอ้งมกี าไรสทุธหิรอื EBIT ตามหลกัเกณฑใ์น SET/mai อยา่งต่อเนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่รบัหุน้สามญัของผูย้ ืน่ค าขอเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
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• พจิารณาทุนช าระแลว้หลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน โดยพจิารณาจากหนงัสอืรบัรองทุนจดทะเบยีนจาก
กระทรวงพาณชิย์

ตลท. พิจารณาทนุช าระแล้วก่อนหรือหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน1

การพิจารณาทุนช าระแล้ว
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ผลการด าเนินงานก่อนย่ืนค าขอ (SET> 36 เดือน / mai > 24 เดือน) โดยพิจารณาจาก
1. การมีรายได้เชิงพาณิชยจ์ากธรุกิจหลกัท่ีก่อให้เกิดรายได้หลกัมาอย่างต่อเน่ือง และสืบเน่ืองต่อไปในอนาคต
2. รายได้เชิงพาณิชยด์งักล่าว ต้องเป็นรายการจากการด าเนินงานตามปกติ 
3. การปรบัโครงสร้างบริษทัภายใต้เจ้าของเดียวกนัอาจนับผลการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

การด าเนินงานภายใต้การจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 12 เดือน
พิจารณาจาก 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
1. คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) และ
2. กลุ่มผูบ้ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ผูบ้ริหาร 4 รายแรกและท่ีเหลือในล าดบัเดียวกนักบัรายท่ี 4 + ผูบ้ริหารสงูสดุด้านการเงิน)
ทัง้น้ี หากมกีารปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานเพือ่เขา้จดทะเบยีน จะพจิารณากลุม่ผูบ้รหิาร ตาม ขอ้ 2 จาก key person ผูม้บีทบาทส าคญัต่อการ
ด าเนินงานในธุรกจิหลกั

02 Track Record และ Same Management พิจารณาอย่างไร 
ผลการด าเนินงานก่อนย่ืนค าขอ (Track Record)

การด าเนินงานภายใต้การจดัการของกรรมการ/ผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนั (Same management) 

คุณสมบตั ิTrack Record และ Same Management ขา้งตน้ตอ้งมอียูอ่ยา่งต่อเนื่องจนถงึวนัทีม่กีารสัง่รบัหุน้สามญัของผูย้ ืน่ค าขอเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
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✓ “ผูจ้ดัการ” สือ่ถงึบุคคลทีเ่ป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั ซึง่แต่ละบรษิทัอาจมชีือ่เรยีกต าแหน่งดงักล่าวที่
แตกต่างกนัไป ใหบ้รษิทัพจิารณาเลอืกบุคคลทีม่อี านาจจดัการบรหิารสงูสดุของบรษิทัเป็น “ผูจ้ดัการ” 

✓ ในกรณทีีบ่รษิทัมผีูจ้ดัการหลายคน บุคคลเหล่านัน้จะตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการ

03 ใครคือบคุคลท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการหรอืต าแหน่งเทียบเท่า

บริษทัผูย่ื้นค าขอจดทะเบียนและบริษทัจดทะเบียนจะต้องมีบคุคลท่ีด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและบคุคลท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการหรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บคุคลเดียวกนั

ประธานกรรมการ

ผู้จดัการหรือ
เทียบเท่า
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• คณุสมบติัเร่ือง Free Float ส าหรบั Backdoor Listing ให้เป็นไปตามเกณฑด์ ารงสถานะ 

✓ บจ. ทีม่ ีFree Float ไมค่รบและช าระคา่ธรรมเนียมสว่นเพิม่อยูแ่ลว้ => จดัท าแผนแกไ้ข โดยยงัคงมหีน้าทีเ่สยี
คา่ธรรมเนียมสว่นเพิม่โดยนบัปีต่อเนื่องจากเดมิ

✓ บจ. ทีเ่ริม่ม ีFree Float ไมค่รบภายหลงั Backdoor Listing => จดัท าแผนแกไ้ข โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ตามแนวทาง
ทีบ่รษิทัไดเ้ปิดเผยไว ้ภายในเวลา 1 ปี นบัจากวนัทีเ่ขา้จดทะเบยีน โดย หลงัจากนัน้จะเริม่เกบ็คา่ธรรมเนียมสว่นเพิม่ หาก
แกไ้ขไมส่ าเรจ็

04 กรณี Backdoor Listing พิจารณาคณุสมบติัอย่างไร 
ตลท. จะพิจารณาคณุสมบติับริษทัท่ีเข้าจดทะเบียนกบั ตลท. โดยอ้อม (Backdoor Listing) เสมือน
การรบัหลกัทรพัยใ์หม่ กรณีการพิจารณา Free Float เป็นดงัน้ี

เกณฑด์ ารง
Free Float 

ผูถื้อหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกนั 
> 150 ราย + 15% ของทนุช าระแล้ว

กรณีไม่ครบ
ตามเกณฑ์

2 ปีติดกนั

ตลท. เกบ็
ค่าธรรมเนียม

ส่วนเพ่ิม
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จ านวนหุ้นและหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีสามารถทยอยขายได้หลงัจดทะเบียนครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน จะค านวณแยกกนัระหวา่งหุน้และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ โดย
ใหท้ยอยขายหลกัทรพัยแ์ต่ประเภททีถ่กูสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนทีถ่กู
สัง่หา้มขายของแต่ละหลกัทรพัย์

05 Silent Period พิจารณาอย่างไร 
จ านวนหุ้นและหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุ้นและผูท่ี้เก่ียวข้องห้ามขายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ค านวณดงัน้ี
➢ กรณีหุ้น
จ านวนหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขาย = 55% x ทนุช าระแล้วหลงั IPO
➢ กรณีหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (เช่น warrants)
จ านวนหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทีถ่กูสัง่หา้มขาย = 
อตัราส่วนของหุ้นท่ีบคุคลนัน้ถกูสัง่ห้ามขาย × จ านวนหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพท่ีได้รบั
โดยทีอ่ตัราสว่นของหุน้ทีบุ่คคลหนึ่งถกูสัง่หา้มขาย = จ านวนหุน้ของตนทีถ่กูสัง่หา้มขาย

จ านวนหุน้ทัง้หมดของตน

การห้ามขายหุ้นและหลกัทรพัย์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(Silent Period) 

การทยอยขายได้
เมื่อครบ 6 เดือน
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ตวัอย่างการค านวณ warrants ท่ีถกู Silent Period
ผู้ท่ีถกู Silent Period * จ านวนหุ้นท่ีถือ

ณ IPO
จ านวนหุ้นท่ีถกู

ห้ามขาย
จ านวน warrants ท่ี
ได้รบัการจดัสรร

จ านวน warrants ท่ีถกูห้ามขาย

นาย ก 40 ลา้นหุน้ 30 ลา้นหุน้ 100,000 หน่วย 30/40 x 100,000 = 75,000 หน่วย

นาย ข 25 ลา้นหุน้ 20 ลา้นหุน้ 20,000 หน่วย 20/25 x 20,000 = 16,000 หน่วย

นาย ค 10 ลา้นหุน้ 5 ลา้นหุน้ - -

ผูบ้ริหารอ่ืน - - 380,000 หน่วย -

ประชาชน 25 ลา้นหุน้ - - -

รวม 100 ลา้นหุน้ 55 ลา้นหุน้ 500,000 หน่วย 91,000 หน่วย

* บุคคลทีจ่ะถกู Silent Period พิจารณาจากผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น ผู้ถือหุ้นอนัดบัต้นๆ ผู้ก่อตัง้กิจการ กรรมการและผู้บริหาร เป็นหลกั
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• ยงัคงตอ้งน าหลกัทรพัยม์าตดิ Silent Period โดยน ามาฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(TSD) เพราะขอ้ก าหนด
สทิธอิาจเปลีย่นแปลงได ้เชน่ อาจเปลีย่นใหใ้ชส้ทิธไิดภ้ายใน 1 ปี เป็นตน้

กรณีข้อก าหนดสิทธิของหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ เช่น ESOP, warrants ห้ามโอนเปล่ียนมือ หรือให้ใช้
สิทธิได้หลงัระยะเวลาท่ีพ้นก าหนด Silent Period ยงัต้องน าหลกัทรพัยม์าติด Silent Period หรือไม่

การห้ามขายหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ (Silent Period)

1




