การเข้าจดทะเบียนในรูปแบบ

Holding Company

ปัจจุบัน การจัดโครงสร้างในรูปของการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เป็นวิธีที่นิยมกันมากวิธีหนึ่ง เนื่องจาก
 กิจการต้องมีการเติบโตตลอดเวลา และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายการเติบโตไปในสายธุรกิจทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจเดิม
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในรูปแบบของบริษัทย่อยมากขึ้น
 มีการเพิ่มจำานวนของบริษัทในเครือที่มีโครงสร้างในลักษณะต่างๆ กัน มากขึ้นซึ่งมีจำานวนไม่น้อยที่ประสงค์จะยื่นคำาขอเข้า
จดทะเบียน
 การรวมกลุม
่ ของบริษทั ทีม่ สี ายธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน ในบางครัง้ อาจมีปญ
ั หาในการทีจ่ ะเลือกบริษทั ใดบริษทั หนึง่ เป็นบริษทั ผูย้ น่ื คำาขอ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บริษัทที่มีการจัดโครงสร้างในลักษณะ Holding Company ที่มีบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลักในประเทศและ/หรือต่างประเทศ สามารถยื่นคำาขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เร็วขึ้น
บริษัทที่จะเข้า
จดทะเบียน
ความหมาย

Holding Company หมายถึง บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีนยั สำาคัญเป็นของตนเอง ซึง่ อาจเป็นการลงทุนในบริษทั ในประเทศและ/หรือบริษทั ในต่างประเทศ โดยต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการ
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) และต้องถือหุ้นในบริษัทแกนอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งแสดงได้ว่า Holding
Company มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัททั่วไป Holding Company ต้องถือหุ้นในบริษัทแกน > 50%
 กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐหรือมีข้อจำากัดตามกฎหมายอื่น Holding Company ต้องถือ
หุ้นในบริษัทแกน ≥ 40%
ทั้งนี้ จะต้องถือหุ้นในบริษัทแกนตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยอาจเปลี่ยนบริษัทแกนได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่
หุ้นสามัญเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธุรกิจหลัก (Core Business) คือ ประเภทธุรกิจที่ Holding Company มุ่งเน้นที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีเพียงธุรกิจเดียว หรือ หลายธุรกิจก็ได้ ขึ้นอยู่กับ Holding Company ที่เป็นผู้กำาหนด
ธุรกิจหลักนั้นเอง
บริ ษทั แกน (Core Company) หมายถึง บริษทั ย่อยหนึ�งบริษทั ของ Holding Company ทีม� กี ารประกอบ
ธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ ซึง� Holding Company เลือกบริษทั แกนได้เอง ทัง� นี� บริษทั แกนต้องมีการ
ประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเองและไม่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติ
ครบถ้วนเสมือน
เป็นบริษัทจด
ทะเบียน

โครงสร้างของ Holding Company

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยต้อง > 50% และคงสัดส่วนการถือหุ้นตลอดเวลาที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น (คนไทย/ต่างชาติ)

Holding Company
(จดทะเบียนจัดตั้งในไทย)

ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทแกนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการ
ทัง้ หมดมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ่ นไทย**

>50%* (ต้องคงสัดส่วนการถือหุ้น)

บริษทั ย่อยในประเทศ/ ต่างประเทศ
(บริษัทแกน)
หมายเหตุ : * ≥ 40% หากมีข้อจำากัดลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ
** ข้อกำาหนดตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535

บริ ษทั แกนที�เป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศ

คุณสมบัติ

•

Holding Company

•
•

มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์เรื�องการกํากับดูแลกิ จการที�ดี
1. การรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรม
2. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผูม้ อี าํ นาจควบคุม รวมถึงผูข้ ออนุญาตทีเ� ป็ นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
3. การเปิดเผยข้อมูล
4. งบการเงินถูกตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทไ�ี ด้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานก.ล.ต.
5. มีกลไกในการกํากับดูแลบริษทั ย่อย :
- แต่งตังตั
� วแทนกรรมการในบริษทั ย่อยตามสัดส่วนของการถือหุน้
- มีการกําหนดขอบเขตหน้าทีข� องกรรมการทีแ� ต่งตัง�
- การทํารายการระหว่างกัน หรือ การได้มาหรือจําหน่ายไปต้องได้
รับมติจากทีป� ระชุมกรรมการหรือทีป� ระชุมผูถ้ อื หุน้
เงื่อนไขการเสนอขายหุ้น
ได้รบั การอนุมตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดทําหนังสือชีช� วน (ข้อมูล
การยืน� คําขอถูกจัดเตรียมโดยทีป� รึกษาทางการเงินทีไ� ด้รบั ความเห็น
ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.)

•

บริษทั ทีจ� ดทะเบียนจัดตัง� ในประเทศ
ไม่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
มีคณ
ุ สมบัตอิ น�ื ๆ เหมือนกับ Holding Company อาทิ มีกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี าํ นวจควบคุมมีคณ
ุ บัตติ ามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการทีด� ี

บริ ษทั แกนที�เป็ นบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

• บริษัทที�จดทะเบียนจัดตั�งในต่างประเทศ
• มีการประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเอง
• งบการเงินผ่านการตรวจสอบ / สอบทานโดย
1) ผู้สอบบัญชีของ Holding Company หรือ
2) ผู้สอบบัญชีท้องถิ�นตามคุณสมบัติที�สํานักงานก.ล.ต.กําหนด
• มีกลไกที�ทําให้กฎหมายของประเทศนั�นคุม้ ครองผู้ถือหุ้นเทียบ
เคียงกับกฏหมายทีก� าํ กับดูแลบริษทั มหาชนจํากัดไทย
• ยกเว้นการตั�งกองทุนสําารองเลี�ยงชีพ
• มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีถิ�นที�อยู่ในไทย
• หากสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติใน Holding Company > 50%
หรือมีบทบาทบริหารจัดการอย่างมีนัยสําคัญ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ�มเติมทีเ� กีย� วข้องด้วย

2. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
> 50%

> 50%

> 50%

> 25%

≤ 25%

≤ 25%

บ.ย่อย A

บ.ย่อย B

บ.ย่อย C

D

E

F

Holding Company

(b) ขนาดเงินลงทุน บ.ย่อย ≥ 25% ของสินทรัพย์รวม
ของ Holding Company

ลงทุนใน บ.อื่นในสัดส่วน ≤ 25% ของ
สินทรัพย์รวมของ Holding Company

(a) บ.ย่อย + บ.ร่วม ที่ถือหุ้น > 25% มีขนาดเงินลงทุน ≥ 75%
ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น

กำาหนดสัดส่วนการลงทุนของ Holding Company ในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น โดยเทียบกับขนาดสินทรัพย์รวมของ
Holding Company ดังนี้

(1) กลุ่มธุรกิจหลัก
(1) ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้น > 25% ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของสินทรัพย์รวม* ของ Holding Company
(2 ) ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company

(2) กลุ่มธุรกิจอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก ทุกบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ Holding Company
หมายเหตุ * กรณีที่ Holding Company เห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจคำานวณโดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น รายได้ หรือกำาไร เป็นต้น โดยต้องแสดงเหตุผล
ความจำาเป็น และความสมเหตุสมผลของการใช้ตัวแปรอื่นเป็นตัวชี้วัดด้วย

คุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนแบบ Holding Company
หลักทรัพย์ทย�ี น�ื ขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งมีมลู ค่าหุน้ ทีต� ราไว้ไม่น้อยกว่าหุน้ ละ 0.50 บาท
คุณสมบัติ
1. ทุนชำาระแล้ว (หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)
2. จำานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
และการถือหุ้น (หลังการ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)






3. ผลการดําเนิ นงาน
3.1 เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ







3.2 เกณฑ์ Market Cap

4. ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง

5. กรรมการและผู้บริหาร

6. กรรมการอิ สระ และ
กรรมการตรวจสอบ

7. งบการเงิ น และผูส้ อบบัญชี



บริษัทแกน*





≥ 300 ราย
ถือหุน้ รวมกัน ≥ 25% ของทุนชําระแล้ว
ถือหุน้ รวมกัน ≥ 20% ของทุนชําระแล้ว
หากทุน ≥ 3,000ล้านบาท



-

มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 2 ปี
ก่อนยื่นคำาขอ

-



-



มีกาํ ไรสุทธิในปีลา่ สุด≥10ล้านบาท
และมีกาํ ไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน�
คําขอ





Market Cap ≥ 1,000 ล้านบาท
โดยในปีลา่ สุดและในงวดสะสมก่อน
ยื�นต้องมีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้





มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ≥ 50 ล้านบาท
มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 0 ก่อนย�นื คําขอ
 แสดงไดว
้ า่ มฐี านะการเงนิ มน� ั คงและ
มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ







-

มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง� หมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน
มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) อย่างน้อย 3 คน โดยอย่าง
น้อย 1 คนมีความรูห้ รือประสบการณ์ดา้ นบัญชี



-

จัดทํางบการเงินประจํารอบปีบัญชีและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยืน� คําขอ
ตามมาตรฐานบัญชีไทย
งบการเงินผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีที�อยู่ในบัญชีํทส�ี าํ นัก
งาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ



มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ



≥ 1,000 ราย
ถือหุน้ รวมกัน ≥ 25% ของทุนชำาระแล้ว
หาก 300 ≤ ทุน < 3,000 ล้านบาท
ถือหุ้นรวมกัน ≥ 20% ของทุนชำาระ
แล้ว หากทุน ≥ 3,000 ล้านบาท
มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง ≥ 3 ปี
ก่อนยื่นคำาขอ

≥ 50 ล้านบาท





มีการดำาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหาร ส่วนใหญ่กลุม่
เดียวกัน ≥ 1 ปี ก่อนการยืน่ คำาขอ
มีกำาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี
ล่าสุดก่อนยืน่ คำาขอรวมกัน ≥ 50 ล้านบาท
โดยในปีลา่ สุดก่อนยืน่ คำาขอมีกาำ ไรสุทธิ
≥ 30 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยื่นคำาขอ
Market Cap ≥ 7,500 ล้านบาท
โดยในปีล่าสุดและในงวดสะสมก่อน
ย�่ ืนต้องมีกําไรก่อนหักต้นทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได้

มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ≥ 300 ล้านบาท
มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 0 ก่อนย�นื คําขอ
 แสดงไดว
้ า่ มฐี านะการเงนิ มน� ั คงและ
มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ













มีกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นบุคคลซึง� รับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษทั
แกน บริหารจัดการบริษทั แกนมาอย่างต่อเนื�อง ≥ 1 ปีก่อนยืน� คําขอ
ยกเว้น สถาบันการเงินหรือโครงการสาธารณูปโภคพืน� ฐานซึง� เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศไทย










8. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

Holding
Company

≥ 300 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)





แต่ กรณีบริษทั ในต่าง
ประเทศ งบต้องผ่าน
การตรวจโดย
1)ผูส้ อบบัญชีของผูข้ อ
อนุญาต หรือ
2)ผูส้ อบบัญชีทอ้ งถิน�
ซึง� มีสงั กัดสํานักงาน
เป็นเครือข่ายเดียวกัน
แบบเต็มรูปแบบ



ยกเว้น เฉพาะกรณี
บริษทั แกนในต่าง
ประเทศ

* คุณสมบัติของบริ ษทั แกน ทีป� ระกอบธุรกิ จสาธารณูปโภคพื�นฐาน (Infrastructure Project)
• มีคณ
ุ สมบัตเิ ร�อื งผลการดําเนินงาน ดังน�ี
1) ได้รบั ยกเว้นเร�อื งผลการดําเนินงาน เฉพาะกรณีโครงการเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย
2) มีการดําเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุม่ เดียวกันต่อเน�อื ง ≥ 1 ปี และมีรายได้เชิงพาณิชย์ ≥ 1 ปี ก่อน
ย�นื คําขอ ในกรณีโครงการเป็นประโยชน์ตอ่ ต่างประเทศ
• ต้องมีการลงทุนในโครงการ ในลักษณะอย่างหนึง� อย่างใด ดังต่อไปน�ี
1) ได้รบั สัมปทานหรือได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีอายุ ≥ 20 ปี และมีอายุสมั ปทานคงเหลืออยู่ ≥ 15 ปี นับจากวัน
ทีต� ลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั เอกสารครบถ้วน ทัง� นี�ตอ้ งดําเนินการตามขันตอนที
�
จ� าํ เป็นตามสัมปทานเรียบร้อยแล้ว หรือ
2) มีสญ
ั ญาขายสินค้า/บริการให้กบั หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือวิสาหกิจเอกชน และสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดราย ได้ทม� ี นคง
ั�
ในอนาคต และมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือ ≥ 15 ปี
• มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินชัดเจนและเพียงพอในการดําเนินงาน
• จัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้
• จัดให้มกี ารตรวจสอบทางกฎหมาย กรณีโครงการมีการประกอบธุรกิจหลักอย่ใู นต่างประเทศ
• จัดให้มคี วามเห็นของผูเ้ ชีย� วชาญอิสระเกีย� วกับการใช้เทคโนโลยี เฉพาะกรณีทเ�ี ป็นเทคโนโลยีใหม่ทไ�ี ม่เคยใช้ในประเทศไทยหรือเป็น
เทคโนโลยีขน� ั สูง ทีจ� าํ เป็นต้องใช้ความจําเป็นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการจดทะเบียนของ Holding Company และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

A

จัดทำางบการเงิน

ผู้ตรวจสอบ* และ
ที่ปรึกษาการเงิน*

B

ตรวจสอบกฎและหลักเกณฑ์การเข้า
จดทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายและ
ที่ปรึกษาทางการเงิน*

C

Post-listing /
Corporate Action

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
(TSD)

D

ยื่นคำาขอจดทะเบียน

ก.ล.ต. ตลท. และที่ปรึกษา
ทางการเงิน *

E

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชน
(IPO)

ผู้จำาหน่ายและรับ
ประกันการจัดจำาหน่ายหลักทรัพย์
(Underwriter)

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ผู้ตรวจสอบ - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.
มาตรฐานการบัญชี - ไทย

~ 6-12 เดือน

ที่ปรึกษาทางการเงิน - ได้รับความเห็น
ชอบจาก ก.ล.ต.
~ 2-3 สัปดาห์
กฎและหลักเกณฑ์ของ
ก.ล.ต. และ ตลท.




Underwirter - ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.

ตรวจสอบข้อมูลภายใน 120 วัน
การพิจารณาอนุมตั ิ ~ 45 วัน
(หลังจากได้รบั เอกสารครบถ้วน)

IPO ภายใน 6 เดือน
(หลังจากอนุมัติ)

* ต้องมี

ประกาศ / เกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง

 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท�ี ทจ. 39/2559 เร�ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ท�ีออกใหม่
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�ี สจ. 20/2555 เร�ือง การพิจารณาขนาดของบริษทั ในส่วน
ท�ีเก�ียวกับการอนุญาตให้บริษทั ท�ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อ�ืน (holding company) เสนอขายหุน้ ท�ีออกใหม่
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร�ือง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ท�ี บจ/ร 01-00
 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร�ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558
ที่ ตม/ร 01-00

ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพ�ิ มเติ ม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฝ่ ายการตลาดผ้อู อกหลักทรัพย์
โทร. 0-2009-9999
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
http://www.set.or.th
http://www.set.or.th/mai

