
 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ  

และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2563 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป ยกเวน้ความในขอ้ 4 

(7) (ง) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
*“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และให้หมายความรวมถึง

ผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์าม
ข้อบังคับน้ี ยกเวน้ความในข้อ 19 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 37 ท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถ
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

(*บทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
“ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ

อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนดใหมี้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน “ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (mai)”  
“บริษทัย่อย” “ผูย้ื่นค าขอ” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชี

และการเงิน” “ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” “ผูถื้อ
หุน้สามญัรายยอ่ย” และ “สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

 

ผลบังคับใช้ 

บทนิยาม 
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หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

  
ขอ้ 3 หลกัทรัพยท่ี์อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) หุน้สามญั 

(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท และช าระเตม็มูลค่าแลว้ทั้งหมด 
(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุน้สามญั ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมายและ

ตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
(2) หุน้บุริมสิทธิ 

(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท และช าระเตม็มูลค่าแลว้ทั้งหมด 
(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย

และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั   
(3) ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

(ก) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ข) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตาม

กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ค) มีอตัราส่วนการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ 
(ง) มีระยะเวลาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการ  

*(4) - 

(*ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้ได้รับ

การจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

*(5) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 
  **(ก) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานในลกัษณะอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก.1) เป็นการเสนอขายต่อประชาชน 
  (ก.2) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

   (ก.3) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) 

คุณสมบัติหลกัทรัพย์ 

หุ้นสามัญ 

หุ้นกู้และหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

 ใบแสดงสิทธิในการ  
ซ้ือหุ้นเพิม่ทุนท่ี 

โอนสิทธิได้ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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  (ข)  ระบุช่ือผูถื้อ 
 (ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
 (*ความใน (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี
เกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป)  

(**ความใน (ก) ของข้อ 3 (5) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
ส่วนที่ 1 

ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) 
 

ขอ้ 4 ผู ้ยื่นค าขอท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามัญตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 2 ต้องมี      
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

(1) สถานะ 
 เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

ไทยจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(2) ทุนช าระแลว้  

   มีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 
(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 300 ราย 
(ข) ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของทุนช าระแลว้ หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีทุนช าระแลว้เฉพาะหุ้น
สามญัไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ให้ผ่อนผนัการนบัจ านวนผูถื้อหุ้นตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุ้นตาม 
(ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็นผูถื้อหุ้น
สามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุน ท่ีไดร้ับ
อนุมติัตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย 

สถานะ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

คุณสมบัติบริษัท 

ทุนช าระแล้ว 



 

4 

(4) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
(ก) จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้ 
(ข) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ค) หุ้นท่ีเสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากส านักงานแลว้ 

ยกเวน้กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(5) ผลการด าเนินงาน 

 มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี และตอ้งมีอยู่อย่างต่อเน่ือง
จนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ก) มีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีการด าเนินงานภายใต้
การจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ  

(ข) มีก าไรสุทธิในปีล่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทและมีก าไรสุทธิในงวดสะสม
ก่อนยื่นค าขอ 

ก าไรสุทธิขา้งตน้ให้หมายถึง ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามปกติหลงั
ภาษีตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงินหรืองบ
การเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอ 

  ในกรณีผูย้ื ่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผูถื้อหุน้
และมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบ
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(6) ฐานะการเงิน 
(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพ

ธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทและมีส่วนของผูถื้อหุน้ก่อนการ

เสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์
(7) การบริหารงาน 
 (ก) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (ก.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึงการ

ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

 (ก.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาด

การบริหารงาน 

การเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน 

ฐานะการเงิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 
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หลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อ
หุ้นและผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย์ 

 (ข) มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัอยา่งชดัเจนและ
ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอ านาจใหผู้จ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนคณะกรรมการ
บริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน 

  (ค) มีผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท า
บญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

  (ง) มีบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ
หรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลเดียวกนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

(8) การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
 (ก) จดัให้มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงานของ

ผูย้ื่นค าขอให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งให้มีบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน    
   (ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและขอบเขต

การด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
     ใหผู้ย้ื่นค าขอจดัท าและน าส่งรายช่ือของกรรมการตรวจสอบและ
รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

  (ข) จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) ตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(9) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน 
(10) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 
 (ก)  มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 (ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

งบการเงินและ 
ผู้สอบบัญชี 

การก ากบัดูแลและ 
การควบคุมภายใน 

ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ 

กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 
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(12) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
 ผูย้ื่นค าขอตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ใหค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ส่วนที่ 2 
ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 
ขอ้ 5 ผูย้ื่นค าขอท่ีลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะยื่นค าขอจดทะเบียน

หุน้สามญั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เร่ืองผลการด าเนินงาน 
(2) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

ไทยท่ีมีมูลค่าโครงการรวมไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ลา้นบาท โดยตอ้งมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการ
และผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงานและมี
รายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ โดยคุณสมบติัดงักล่าวตอ้งมีอยู่อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่ง
รับหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานับผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้น
และมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบ
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(3) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คงใน
อนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ไดรั้บสมัปทานหรือไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินโครงการจากหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการด าเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตไม่นอ้ยกว่า 20 ปี 
และยงัคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ไดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ ทั้งน้ี ผูย้ื ่นค าขอตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการไดรั้บสมัปทานหรือการขออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(ข) มีสัญญาขายสินคา้หรือให้บริการกบัหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
สัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ  

(4) มีแหล่งสนบัสนุนทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอในการด าเนินงาน 
 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 

คุณสมบัติของผู้
ย่ืนค าขอท่ีลงทุน
ในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 
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การจัดให้มีการ
ตรวจสอบทาง
กฎหมาย 

การจัดให้มี
ความเห็น
ผู้เช่ียวชาญ
เกีย่วกับเทคโนโลยี 

ขอ้ 6 ให้ผูย้ื่นค าขอจดัท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ซ่ึงมีอายุ
ไม่เกิน 3 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ เพ่ือการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน 

ในกรณีท่ีรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) มีอายเุกินกวา่ 3 ปีนบัถึงวนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ ผูย้ื่นค าขอตอ้งจดัใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินซ่ึงเป็น
ผูร่้วมจดัท าค าขอ ให้ค ารับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน ยงัคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ดงักล่าว 

 
ขอ้ 7 กรณีท่ีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของผูย้ื่นค าขอมีการประกอบธุรกิจหลกัอยู่

ในต่างประเทศ ใหผู้ย้ื่นค าขอจดัใหมี้การตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศท่ีจะลงทุน (Legal Due Diligence) 
ซ่ึงมีอายไุม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า
การลงทุนและการจดัหาผลประโยชนส์ามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมาย 

 
ขอ้ 8 กรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใชใ้นประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้น

สูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ใหผู้ย้ื่นค าขอจดัใหมี้ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบั
เทคโนโลยีท่ีใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Technological Feasibility) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ โดยตอ้งอธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการน า
เทคโนโลยีนั้นมาใชใ้นประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผูย้ื่นค าขอท าโครงการ (ถา้มี) 

 
ส่วนที่ 3 

ผู้ย่ืนค าขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 
 
ขอ้ 9 ในส่วนน้ี 
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืนเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง    
“บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก” หมายความว่า บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เฉพาะบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นบริษทัย่อยของผูย้ื่นค าขอ 
(2) เป็นบริษทัท่ีผูย้ื่นค าขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนท่ีจะเป็น

บริษทัยอ่ยตาม (1) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ โดยผูย้ื่นค าขอถือ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว และผูย้ื่นค าขอแสดงไดว้า่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้น 

บทนิยาม 

การจัดท ารายงาน 
การศึกษาความ
เป็นไปได้  
(Feasibility 
Study) 
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ขอ้ 10 กรณีผูย้ื่นค าขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้จะยื่นค าขอจดทะเบียนหุน้สามญัตอ้ง

มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 
 ในกรณีที ่บริษทัย ่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการที่เ ป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณสมบตัิตามขอ้ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผูย้ื ่นค าขอไดร้ับยกเวน้ในเร่ืองผลการ
ด าเนินงานตามขอ้ 4 (5) และให้น าหนา้ท่ีตามขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 มาใชก้บัผูย้ื่นค าขอดว้ย โดยอนุโลม 

(2) ไม่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอ หรือถือหุน้ไม่ว่าในจ านวนใด ๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของผูย้ื่นค าขอ
อย่างมีนยัส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เฉพาะกรณีบริษทัย่อยท่ี
ประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3) แสดงไดว้่ากรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั รวมทั้งไดบ้ริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมาอยา่ง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ยกเวน้กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
กรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(4) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค าขออยา่ง
นอ้ย 1 บริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัยอ่ยนั้นตอ้ง
ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมีอ านาจบริหารจดัการ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

(5) ไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน (Investment Company) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

(6) ในกรณีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน 

 
ขอ้ 11 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเปล่ียนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจโดยการ

ถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
ยื่นค าขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นค าขอใหม่ได ้  

 

การเปลีย่นการ
ประกอบธุรกจิเป็น 
Holding Company 

คุณสมบัติของ 
Holding 
Company 
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ขอ้ 12 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพ่ือ
รองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีจัดตั้ งใหม่ได้ยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และ
บริษทัจดทะเบียนไดย้ื่นค าขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์
อาจพิจารณาใหรั้บหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้
 

หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

ส่วนที่ 1 
การย่ืนค าขอ 

 
ขอ้ 13 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 
 
ขอ้ 14 *ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

หรือหุน้บุริมสิทธิ ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอ
จดทะเบียนภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (*ความในวรรคแรกของข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 15 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัท่ีออกทั้งหมด 
และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

*ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิท่ีออก
ทั้งหมดในแต่ละประเภทท่ีขอจดทะเบียน แต่ผูย้ื่นค าขอไม่ตอ้งขอจดทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพย์
ดงักล่าว 
 (*ความในวรรคสองของข้อ 15 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีเกี่ยวกับการรับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลง
วนัที่ 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

การย่ืนขอจดทะเบียน 

หุ้นสามัญท้ังหมด 

การย่ืนขอ 
จดทะเบียน 

หลกัทรัพย์อ่ืน 

การย่ืนขอ 
จดทะเบียนหุ้นกู้  
หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

การย่ืนขอจดทะเบยีน 

หุ้นบุริมสิทธิ 

การจัดตั้งบริษัท 
เพ่ือประกอบธุรกิจ  
Holding Company 
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ขอ้ 16 ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพยท่ี์มิใช่หุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

เม่ือหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขออยู่ระหว่างการถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผูย้ื่นค าขอมี
เหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) อยู่ระหว่างการด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญั เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ
ดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์

(2) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 
(3) มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
 
ขอ้ 17 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัอ่ืน

ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ียกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพย์
พิจารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 
ขอ้ 18 ผูย้ื่นค าขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุน้รายย่อยเพ่ือใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตอ้งกระจาย

การถือหุน้รายยอ่ยใหเ้สร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับหุน้สามญัใหท้ราบ 
หากมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถกระจายการถือหุน้รายย่อยไดค้รบถว้นภายในก าหนดเวลา ให้

ผูย้ื่นค าขอแจง้ขอผ่อนผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบ
ก าหนดดงักล่าว 

*เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นท่ี
ขอผ่อนผนัตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผนัไดไ้ม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” มีอ านาจในการพิจารณาผ่อนผนั
ก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได ้

(*ความในวรรคสามของข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 19 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ

ด าเนินงานของผูย้ื่นค าขอในระหว่างท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบติัของ
หลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นค าขอเสมือนเป็นการพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ได ้

 
 
 

เหตุท่ีท าให้ไม่อาจ
ย่ืนขอจดทะเบียน 

การย่ืนค าขอจด
ทะเบียนหุ้นสามัญ 

การพจิารณาค าขอ
ใหม่กรณีมีผล 
กระทบอย่างมี
นัยส าคัญ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อยให้ 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 



 

11 

ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน 

ขอ้ 20 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้ผูย้ื่นค าขอท่ียงั
ขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยยื่นค าขอใหรั้บหุน้สามญัใหม่ 

(1) ผูย้ื่นค าขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 18 
*(2) ผูย้ื่นค าขอไม่ไดรั้บการผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายย่อย 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื ่นค าขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้ 18 มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นค าขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี 
(*ความใน (2) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 21  **ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด 
*ในการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีเสนอ

ขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ใหผู้ ้
ยื่นค าขอเปิดเผยข้อก าหนดสิทธิ แบบรับรองลกัษณะของใบส าคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว และขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดย
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยต์ามระบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในวรรคสองของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคแรกของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์  
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 22 ในการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย ์ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณสมบติั

และขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอ 
 

ส่วนที่ 2 
การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 23 ในระหวา่งพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือเอกสาร

ท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพย ์ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลให้ชดัเจน ยกเวน้

กรณีที่อาจให้ 

ย่ืนค าขอใหม่ 

วิธีการย่ืนค าขอ 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

การย่ืนค าขอจด
ทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่เสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 
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คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดให้การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็น
การยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 24 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสารหรือ

หลกัฐานใดเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
ขอ้ 25 ในการพิจารณาค าขอและสัง่รับหลกัทรัพย ์คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการ 

“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ท าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละผูย้ื่นค าขอ และสั่งรับหลกัทรัพยท่ี์
ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสัง่รับหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมิใช่หุน้สามญัใหส้ัง่รับพร้อมหรือภายหลงัการ
สัง่รับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 26 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่รับหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผนัคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอในเชิง
ตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาค าขอและสัง่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 25  

(1) ทุนช าระแลว้ตามขอ้ 4 (2)  
(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) (ก) และ (ข) 
(3) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามขอ้ 4 (4) (ก)  
(4) ผลการด าเนินงานตามขอ้ 4 (5) 
(5) ฐานะการเงินตามขอ้ 4 (6) 

 ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอต่อ
ประชาชน 
 

ขอ้ 27 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของ
ผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจท าให้ขดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจท าให้
เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรือท าให้
ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับหุน้
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 28 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาค าขอ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของผูย้ื่นค าขอ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุน้สามญัท่ียื่นขอจดทะเบียน ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอ
แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขายหรือสงสยัวา่จะมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลดงักล่าว 

การส่ังรับ
หลกัทรัพย์ 

การห้ามซ้ือขาย
หุ้นระหว่าง
พจิารณาค าขอ 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การผ่อนผันเกณฑ์
คุณสมบัติในเชิง
ตัวเลขหรือเชิง
ปริมาณ
(Quantitative 
Criteria) 

 

การพจิารณารับ
หุ้นของผู้ย่ืนค าขอ 
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หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาค าขอให้
รับหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 29 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์ห้เสร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้  
 การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสารตามขอ้ 23 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ัง่การตามขอ้ 24 จนถึงวนัท่ีไดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้ง
ครบถว้น 
 

ขอ้ 30 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ให้ผูย้ื่นค าขอหา้มบุคคลตามท่ีคณะกรรมการก าหนดน าหุ้นและหลกัทรัพยอ์อกขายตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผูย้ื่นค าขอ
หรือไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากการแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการหา้มขาย ใหผู้ย้ื่นค าขอหา้มบุคคลนั้น
น าหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 31 ให้ผูย้ื่นค าขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ 

(Listing Agreement) ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และคณะกรรมการอาจ
ก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ในการลงนามของผูย้ื่นค าขอ ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัผูย้ื่นค าขอเป็นผูล้งนามโดย
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 32 ให้หลกัทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับน้ีเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการสั่งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรท าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
*ขอ้ 33 ให้ผู ้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราท่ี

คณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน   
พ.ศ. 2565 ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การลงนามใน 

ข้อตกลงการ 
จดทะเบียน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 

การห้ามขายหุ้น
และหลกัทรัพย์
ภายในเวลาที่
ก าหนด 
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ขอ้ 34 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุน ให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนักบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด  

 
ขอ้ 35 ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมีการซ้ือขายใน “ตลาด
หลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” ช าระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ”  

 
ขอ้ 36 ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการจดัให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอและช้ีแจงขอ้มูล

เก่ียวกบัธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนแก่กบัผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตาม
แนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 37 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่

ดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นค าขอให้
คณะกรรมการก าหนดใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามขอ้ก าหนดดงักล่าวกไ็ด ้
 

ขอ้ 38 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวอาจยื่นค า
ขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ตามขอ้บงัคบัน้ีก็ได ้
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาค าขอเสมือนหน่ึงการพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ โดยอาจพิจารณายกเวน้
คุณสมบติัและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัตามขอ้ 3 (1) (ก) หรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 3 (2) (ก) 
(2) การกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้ 4 (3) 
(3) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามขอ้ 4 (4) 
(4) การก าหนดใหผู้ย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอตามขอ้ 22 
(5) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 30 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิม่ทุน 

การช าระ
ค่าธรรมเนียม
รายปี 

การย่ืนค าขอ
เพ่ือให้หุ้นสามัญ
เป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนที่มี
การซ้ือขายใน mai 

การย่ืนค าขอเพ่ือ 
ท าการซ้ือขายใน 
SET 

การจัดประชุม
เพ่ือให้ข้อมูล 
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ในกรณีท่ีระยะเวลาการหา้มขายหุ้นและหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายของบริษทัจด
ทะเบียนตามวรรคหน่ึง ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลา ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยด์งักล่าวยงัคงมีอยู่
ต่อไปจนกวา่จะครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ให้แก่บริษทัจดทะเบียน
ตามวรรคหน่ึง 

เม่ือหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” แลว้ ให้ถือว่าหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่แลว้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ตามขอ้บงัคบัน้ีในวนัเดียวกนัดว้ย  

 
ขอ้ 39 ให้คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบติัหรือหลกัเกณฑ์ในการด ารงสถานะเพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

 หมวด 4 
หลกัเกณฑ์ปฏิบัตใินส่วนที่เกีย่วกบัการรับหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 40 หลกัเกณฑป์ฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหถื้อปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้บังคับกับบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณี
มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี  

(1) คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
(3) การห้ามผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ้นและผู ้ท่ี เก่ียวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
(4) การด ารงสถานะในการเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(5) การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนท่ีเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

 
 

 

อ านาจในการ 
ก าหนดแนวทาง 
การด ารงสถานะ 

หลกัเกณฑ์ปฏิบัติ
เกีย่วกบัการรับ
หลกัทรัพย์ 
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หมวด 5 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

  
ขอ้ 41 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ

วิธีการในเร่ืองดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใช้บงัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีมีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 6 

การเพกิถอน 
 

ขอ้ 42 ให้น าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการ
เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 7 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 43 บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 
 

หมวด 8 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 44  บริษทัจดทะเบียนซ่ึงมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่มีการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ดงัต่อไปน้ี อาจยื่นค าขอใหรั้บ
หุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” หากมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้บงัคบัน้ี โดยไม่น าหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื ่นค าขอในส่วนของผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีมาใชบ้งัคบั  

 

หน้าที่ของบริษัท 

การเพกิถอน
หลกัทรัพย์ 

การเปิดเผย 
ข้อมูลและการ
ปฏิบัติการใด ๆ  

บทเฉพาะกาล 
กรณีย้ายจาก  
SET มา mai  
(คุณสมบัติผู้ย่ืน 
ค าขอ เร่ือง CFO 
หรือสมุห์บัญชี) 
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บทเฉพาะกาล 
เร่ืองการจัด
ประชุมเพ่ือให้
ข้อมูล 

 (1) บริษทัจดทะเบียนท่ีเคยเป็นผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็นคร้ังแรกต่อส านักงานก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 และคณะกรรมการสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นค าขอเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั หรือ 
 (2) บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูก่่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561   

 
ขอ้ 45 ในกรณีที่ผูย้ื ่นค าขอไดย้ื ่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัต่อตลาดหลกัทรัพยก์่อน

วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้ความในเร่ืองดงัต่อไปน้ีของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใ น 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ยงัคงมีผล
ใชบ้งัคบัต่อไปกบัผูย้ื่นค าขอดงักล่าวซ่ึงไดย้ื่นค าขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น พร้อมดว้ยการรับรองความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจากผูย้ื่นค าขอและท่ีปรึกษาทางการ
เงินของผูย้ื่นค าขอเพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาค าขอดงักล่าวต่อไป 

(1) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามส่วนท่ี 1 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) ของหมวด 2 คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ  

(2) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามส่วนท่ี 2 ผูย้ื่นค าขอท่ีประกอบธุรกิจโดย
การถือหุน้ (Holding Company) ของหมวด 2 คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 46 ไม่ให้น าความในเร่ืองการจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลตามขอ้ 36 ของขอ้บงัคบัน้ีมาใช้

บงัคบักบับริษทัจดทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
(1) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน“ตลาด

หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” อยูก่่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  
(2) บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นค าขอตามขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัน้ี 
(3) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ภายหลงัจากวนัท่ีข้อบังคับน้ีมีผลใช้
บงัคบั และไดด้ าเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุน้
บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ และต่อมาหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” 
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ขอ้ 47 ไม่ให้น าความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอในส่วนของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการและบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการหรือต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงตอ้งมิใช่
บุคคลเดียวกนัตามขอ้ 4 (7) (ง) ของขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) 
อยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงไดย้ื่นค าขอใหร้ับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือ
ขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ”  
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 
 
        (ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลักทรัพย์ไดย้กเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีบท
ก าหนดโทษทางอาญา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัโทษทางอาญาในกรณีดงักล่าว ประกอบกบัตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุง
หลกัเกณฑเ์พ่ือเพ่ิมคุณภาพของบริษทัจดทะเบียนและเพ่ิมขอ้มูลส าหรับผูล้งทุน ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑใ์ห้สอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล  
กรณีย้ายจาก  
SET มา mai  
(คุณสมบัติผู้ย่ืน 
ค าขอ เร่ืองประธาน
กรรมการ หรือ 
CEO) 


