ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นไป ยกเว้นความในข้อ 4
(7) (ง) ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
*“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
ผูจ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้อ บัง คับ นี้ ยกเว้น ความในข้อ 19 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 37 ที่ ค ณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ม่ ส ามารถ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้

บทนิยาม

(*บทนิ ยามคาว่ า “คณะกรรมการ” ในข้ อ 2 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคั บตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
“หลักทรั พย์จดทะเบี ย น” หมายความว่า หลักทรั พย์ที่ได้รับการจดทะเบี ย นหรื อได้รับ การ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งตลาด
หลักทรัพย์กาหนดให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)”
“บริ ษทั ย่อย” “ผูย้ ื่นคาขอ” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี
และการเงิน” “ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ” “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร” “ผูถ้ ือ
หุน้ สามัญรายย่อย” และ “สาธารณู ปโภคพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนด
ไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 3
(1)

หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ คุณสมบัติหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุ้นสามัญ
(ก)
มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(ข)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ น้ สามัญ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมายและ
ต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(2)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
(ก)
มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(ข)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ยกเว้นข้อจากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมาย
และต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
ใบแสดงสิ ทธิในการ
(3)
ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
ซื้ อหุ้นเพิม่ ทุนที่
(ก)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ข)
ไม่มี ข อ้ จากัด ในการโอนใบแสดงสิ ท ธิ ยกเว้น ข้อ จากัด ที่ เ ป็ นไปตาม โอนสิ ทธิได้
กฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
(ค)
มีอตั ราส่ วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
(ง)
มีระยะเวลาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
*(4) หุ้นกู้และหุ้นกู้
(*ยกเลิ กความใน (4) ของข้ อ 3 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิ กข้ อบังคับตลาด แปลงสภาพ
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่ได้ รับ
การจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

*(5)

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
**(ก) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานในลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก.1) เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน
(ก.2) เป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(ก.3) เป็ นการเสนอขายต่ อผู ถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้นโดยไม่
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))
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(ข)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไปตาม
กฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
(*ความใน (5) ของข้ อ 3 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่
เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)
(**ความใน (ก) ของข้ อ 3 (5) เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรั พย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคาขอ
ส่ วนที่ 1
ผู้ยื่นคาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises)
ข้อ 4
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)

ผู ้ยื่ น ค าขอที่ จ ะยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นหุ ้ น สามัญ ตามส่ ว นที่ 1 ของหมวด 2 ต้อ งมี คุณสมบัติบริษัท
สถานะ
สถานะ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นนิ ติบุคคลที่ มีกฎหมาย

ไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
ทุนชาระแล้ว
(2)
ทุนชาระแล้ว
มีทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท
(3)
การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
การกระจายการ
(ก)
มีผถู ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 300 ราย
ถือหุ้นรายย่ อย
(ข)
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25
ของทุนชาระแล้ว หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้วในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอมี ทุนชาระแล้วเฉพาะหุ ้น
สามัญไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยการซื้ อขายที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนดให้ใช้ในการซื้ อขายหุ น้ สามัญ
(ค)
ให้ผ่อนผันการนับจานวนผูถ้ ื อหุ ้นตาม (ก) และอัตราส่ วนการถือหุ ้นตาม
(ข) ในส่ วนที่ กองทุ นรวมหรื อโครงการลงทุ นที่ ได้รับอนุ มตั ิ ตามกฎหมายถื อหุ ้นอยู่ โดยให้นับเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญ รายย่อ ย 10 รายต่ อ ทุ ก ร้ อ ยละ 1 ของจานวนหุ ้น สามัญ ที่ ก องทุ น รวมหรื อ โครงการลงทุ น ที่ ไ ด้รั บ
อนุ มตั ิ ตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิ น 100 ราย
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(4)

การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
การเสนอขายหุ้น
(ก)
จานวนหุน้ ที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว ต่ อประชาชน
(ข)
มีการเสนอขายหุน้ โดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ค)
หุ ้นที่ เสนอขายต้องยื่นขออนุ ญาตและได้รั บการอนุ ญาตจากส านักงานแล้ว
ยกเว้นกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเป็ นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(5)
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
มี ผลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ด ังต่ อไปนี้ และต้องมี อยู่อย่างต่ อเนื่ อง ดาเนินงาน
จนถึงวันที่มีการสัง่ รับหุน้ สามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ก)
มีผลการดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีการดาเนินงานภายใต้
การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
(ข)
มีกาไรสุ ทธิ ในปี ล่าสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาทและมีกาไรสุ ทธิ ในงวดสะสม
ก่อนยื่นคาขอ
กาไรสุ ทธิ ขา้ งต้นให้หมายถึ ง กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามปกติ หลัง
ภาษี ตามงบการเงิ นที่ ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่ กรณี จากผูส้ อบบัญชี ตามงบการเงิ นหรื องบ
การเงินรวม (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอ
ในกรณี ผู ย้ ื่น คาขอเกิ ด จากการควบกิ จ การ การปรั บ โครงสร้ า งทางธุ ร กิ จ หรื อ
การรวมกิ จการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดาเนิ นงานต่อเนื่ องได้หากผูย้ ื่นคาขอมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้
และมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบ
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุ รกิจ หรื อการรวมกิจการ
(6)
ฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน
(ก)
แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมัน่ คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพ
ธุรกิจที่เป็ นอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ข)
มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาทและมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ก่อนการ
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนมากกว่าศูนย์
การบริหารงาน
(7)
การบริ หารงาน
(ก)
มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่ จะได้รั บความไว้วางใจให้บริ หารกิ จการที่ มี มหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
(ก.2) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ฝ่ าฝื นข้อ บัง คับ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง มติ
คณะกรรมการ หรื อข้อ ตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรัพ ย์กบั ตลาดหลักทรั พย์ ตลอดจนหนังสื อเวีย นที่ ตลาด
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หลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ ที่ อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูถ้ ื อ
หุ ้นและผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(ข)
มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั อย่างชัดเจนและ
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีการมอบหมายอานาจให้ผจู ้ ดั การหรื อบุคคลอื่นปฏิ บตั ิการแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ในเรื่ องใด การมอบหมายอานาจดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
(ค)
มี ผูร้ ั บผิด ชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ นและผูค้ วบคุมดู แลการทา
บัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ง)
มีบุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การ
หรื อตาแหน่งเทียบเท่าที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่นซึ่ งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
(8)
การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
(ก)
จัดให้มีระบบการกากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่ อกากับดู แลการดาเนิ นงานของ
ผูย้ ื่นคาขอให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่ อไปนี้
(ก.1) กรรมการอิสระซึ่ งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดทาและนาส่ งรายชื่ อของกรรมการตรวจสอบและ
รายชื่ อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
(ข)
จัด ให้มีร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) ตามหลัก เกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(9)
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
(10) งบการเงินและผูส้ อบบัญชี
(ก)
มี งบการเงิ นที่ มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ข)
ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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การกากับดูแลและ
การควบคุมภายใน

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ

(12)

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูย้ ื่นคาขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

ส่ วนที่ 2
ผู้ยื่นคาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ข้อ 5 ผูย้ ื่นคาขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานจะยื่นคาขอจดทะเบียน
หุน้ สามัญ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)
มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่ องผลการดาเนินงาน
(2)
มีการลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยต้องมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีผลการดาเนิ นงานและมี
รายได้เชิงพาณิ ชย์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดยคุณสมบัติดงั กล่าวต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่ง
รับหุน้ สามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในกรณี ผู ย้ ื่น คาขอเกิ ด จากการควบกิ จ การ การปรั บ โครงสร้ า งทางธุ ร กิ จ หรื อ
การรวมกิ จการ ตลาดหลักทรั พย์อาจพิ จารณานับผลการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องได้หากผูย้ ื่นคาขอมี กลุ่มผูถ้ ื อหุ ้น
และมี การดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบ
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
(3)
มี การลงทุ นในโครงการที่ เป็ นสาธารณู ปโภคพื้ นฐานที่ ก่อให้เกิ ดรายได้ที่มนั่ คงใน
อนาคตและมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับสัมปทานหรื อได้รับอนุญาตให้ดาเนิ นโครงการจากหน่วยงานราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิ จของประเทศที่ มีการดาเนิ นโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรื อได้รับอนุ ญาตไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี
และยังคงมีอายุสัมปทานหรื อระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ ทั้งนี้ ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนที่จาเป็ น
เกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรื อการขออนุญาตเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(ข) มีสัญญาขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับหน่ วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิ จ โดย
สัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มนั่ คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่
วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ
(4)
มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชดั เจนและเพียงพอในการดาเนิ นงาน
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คุณสมบัติของผู้
ยื่นคาขอที่ลงทุน
ในโครงการที่เป็ น
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

ข้อ 6 ให้ผูย้ ื่นคาขอจัดทารายงานการศึ กษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่ งมีอายุ
ไม่เกิ น 3 ปี นับถึงวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ เพื่อการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน
ในกรณี ที่รายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ ผูย้ ื่นคาขอต้องจัดให้ที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ งเป็ น
ผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ ให้คารั บรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึ กษาความเป็ นไปได้ของการลงทุ นในโครงการ
สาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน ยังคงเป็ นไปตามรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว

การจัดทารายงาน
การศึกษาความ
เป็ นไปได้
(Feasibility
Study)

ข้อ 7 กรณี ที่โครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานของผูย้ ื่นคาขอมีการประกอบธุ รกิ จหลักอยู่ การจัดให้ มีการ
ในต่างประเทศ ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) ตรวจสอบทาง
ซึ่ งมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า กฎหมาย
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย
ข้อ 8 กรณี ที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยีข้ นั
สู งที่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้านเป็ นพิเศษ ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดให้มีความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้กบั โครงการสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่ งมีอายุไม่เกิ น 1 ปี นับถึงวันที่
ตลาดหลักทรั พย์ได้รับเอกสารที่ ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ โดยต้องอธิ บายถึ งความเป็ นไปได้ของการนา
เทคโนโลยีน้ นั มาใช้ในประเทศหรื อพื้นที่ที่ผยู ้ ื่นคาขอทาโครงการ (ถ้ามี)

การจัดให้ มี
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับเทคโนโลยี

ส่ วนที่ 3
ผู้ยื่นคาขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
ข้อ 9 ในส่ วนนี้
“ประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้น” หมายความว่า ประกอบธุ รกิ จโดยมีรายได้จากการถือหุ ้นใน
บริ ษทั อื่นเป็ นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
“บริ ษัท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ” หมายความว่ า บริ ษัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เฉพาะบริ ษทั ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูย้ ื่นคาขอ
(2) เป็ นบริ ษทั ที่ ผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่ วนที่ จะเป็ น
บริ ษทั ย่อยตาม (1) เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ โดยผูย้ ื่นคาขอถือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และผูย้ ื่นคาขอแสดงได้วา่ มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั นั้น
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บทนิยาม

ข้อ 10 กรณี ผูย้ ื่นคาขอประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ จะยื่นคาขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญต้อง คุณสมบัติของ
Holding
มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
Company
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4
ในกรณี ที ่ บ ริ ษ ทั ย่อ ยที ่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก มีก ารลงทุน ในโครงการที ่ เ ป็ น
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ มีคุณ สมบัติ ต ามข้อ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผู ย้ ื่น คาขอได้รับ ยกเว้น ในเรื่ อ งผลการ
ดาเนิ นงานตามข้อ 4 (5) และให้นาหน้าที่ ตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้กบั ผูย้ ื่นคาขอด้วย โดยอนุ โลม
(2) ไม่ มี บุ ค คลต่ า งด้า วถื อ หุ ้น รวมกัน เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ หรื อถือหุ น้ ไม่ว่าในจานวนใด ๆ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการของผูย้ ื่นคาขอ
อย่างมีนยั สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เฉพาะกรณี บริ ษทั ย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลักเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารของผูย้ ื่นคาขอเป็ นบุ คคลซึ่ งรั บผิดชอบในการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจหลัก รวมทั้งได้บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุ รกิจหลักมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสัง่ รับหุน้ สามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน ยกเว้นกรณี ผูย้ ื่นคาขอเป็ นสถาบันการเงิ นซึ่ งหน่ วยงานที่ กากับดูแลได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นอย่างอื่น
(4) ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่ งก่อให้เกิดกาไรหลัก ณ วันยื่นคาขออย่าง
น้อย 1 บริ ษทั เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ย่อยนั้นต้อง
ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน และแสดงได้ว่าผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อมีอานาจบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(5) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิ จบริ หารจัดการเงิ นลงทุ น (Investment Company)
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(6) ในกรณี บริ ษทั ย่อยที่ ประกอบธุ รกิ จหลักเป็ นบริ ษทั ที่ จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
ข้อ 11 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็ นการประกอบธุรกิจโดยการ การเปลีย่ นการ
ถือหุน้ อันอาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างมีนยั สาคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว ประกอบธุรกิจเป็ น
Holding Company
ยื่นคาขอให้พิจารณาเสมือนเป็ นการยื่นคาขอใหม่ได้
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ข้อ 12 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการจัดตั้งบริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้นเพื่อ การจัดตั้งบริษัท
รองรั บ การปรั บ โครงสร้ า งการถื อ หุ ้นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น โดยบริ ษ ทั ที่ จัด ตั้ง ใหม่ ไ ด้ยื่ นค าขอต่ อ ตลาด เพื่อประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยน และ Holding Company
บริ ษทั จดทะเบียนได้ยื่นคาขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้
หมวด 3
การยื่นคาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1
การยื่นคาขอ
ข้อ 13 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 14 *ในการยื่นขอจดทะเบี ยนหุ ้นบุริมสิ ทธิ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ การยื่นขอ
หรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรื อภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ ้นสามัญเป็ น จดทะเบียน
หลักทรั พย์ อื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอ
จดทะเบียนภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(*ความในวรรคแรกของข้ อ 14 เดิ มถู กยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บั งคั บ ตลาด
หลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิ กข้ อ บั งคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และปรั บ ปรุ งความในข้ อ บังคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 15 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
และทุกครั้งที่ มีการออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
*ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ที่ออก การยื่นขอ
ทั้งหมดในแต่ ละประเภทที่ ขอจดทะเบี ยน แต่ผูย้ ื่นคาขอไม่ตอ้ งขอจดทะเบี ยนทุ กครั้ งที่ มีการออกหลักทรั พย์ จดทะเบียนหุ้นกู้
หุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว
(*ความในวรรคสองของข้ อ 15 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวกับการรั บตราสารหนีท้ ี่ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทาการซื ้ อขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2563 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป)
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ข้อ 16 ผูย้ ื่นคาขอไม่อาจยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์ที่มิใช่ หุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จ ดทะเบี ยน เหตุที่ทาให้ ไม่ อาจ
เมื่อหุ น้ สามัญของผูย้ ื่นคาขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยน เนื่ องจากผูย้ ื่นคาขอมี ยื่นขอจดทะเบียน
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขเหตุ แห่ งการเพิ กถอนหุ ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
(2)
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรื อ
(3)
มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง
ข้อ 17 ผูย้ ื่นคาขอที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรื อผูย้ ื่นคาขอที่ มีคุณสมบัติอื่น การยื่นคาขอจด
ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นคุ ณสมบัติเรื่ องการกระจายการถื อหุ ้นรายย่อย อาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรั พย์ ทะเบียนหุ้นสามัญ
พิจารณารับหุน้ สามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
ข้อ 18 ผูย้ ื่นคาขอที่ตอ้ งกระจายการถือหุ น้ รายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจาย
การถือหุน้ รายย่อยให้เสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุน้ สามัญให้ทราบ
หากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ น้ รายย่อยได้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา ให้
ผูย้ ื่นคาขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้ แจงเหตุผลเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันครบ
กาหนดดังกล่าว
*เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ ้นที่
ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิ น 6 เดื อนนับแต่วนั ที่ ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ัด การ “ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็ม เอไอ” มี อ านาจในการพิ จ ารณาผ่ อ นผัน
กาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ ดังกล่าวได้

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อยให้
มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน

(*ความในวรรคสามของข้ อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรั พย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 19 หากมี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ การ การพิจารณาคาขอ
ดาเนิ นงานของผูย้ ื่นคาขอในระหว่างที่ ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบัติของ ใหม่ กรณีมีผล
กระทบอย่ างมี
หลักทรัพย์และของผูย้ ื่นคาขอเสมือนเป็ นการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ได้
นัยสาคัญ
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ข้อ 20 เมื่อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้ผูย้ ื่นคาขอที่ ยงั กรณีที่อาจให้
ยื่นคาขอใหม่
ขาดคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยยื่นคาขอให้รับหุน้ สามัญใหม่
(1)
ผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้ รายย่อยภายในกาหนดเวลาตามข้อ 18
*(2)
ผูย้ ื่นคาขอไม่ได้รับการผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย
(3)
คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอภายหลังการกระจายการถือหุ น้ รายย่อยตามข้อ 18 มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งมีผลให้คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้
(*ความใน (2) ของข้ อ 20 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ค วามใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรั พย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 21 **ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ วิธีการยื่นคาขอ
กาหนด
*ในการยื่นคาขอจดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่เสนอ
ขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ หรื อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผู ้
ยื่ นค าขอเปิ ดเผยข้อ กาหนดสิ ท ธิ แบบรั บรองลักษณะของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ แ ละการปฏิ บัติต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การยื่นคาขอจด
ทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่เสนอ
ขายต่ อผู้ถือหุ้นเดิม

(*ความในวรรคสองของข้ อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรั พย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคแรกของข้ อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง ปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยในส่ วนที่เกี่ยวกับค่ าธรรมเนียมการรั บหลักทรั พย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 22 ในการยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์ ผูย้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงิ นที่ มี คุณ สมบัติ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ
ส่ วนที่ 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
ข้อ 23 ในระหว่างพิจารณาคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรื อเอกสาร การแก้ ไขเพิม่ เติม
ที่ ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติ มได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชดั เจน ยกเว้น ข้ อมูล
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คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติ มที่ เป็ นสาระสาคัญ อาจกาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติ มนั้นมีผลเป็ น
การยื่นคาขอใหม่
ข้อ 24 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้แจง ส่ งเอกสารหรื อ การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม
หลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 25 ในการพิจารณาคาขอและสัง่ รับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ การสั่ งรับ
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผูย้ ื่นคาขอ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ หลักทรั พย์
ยื่นขอจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสัง่ รับหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุน้ สามัญให้สงั่ รับพร้อมหรื อภายหลังการ
สัง่ รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 26 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ รับหลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในเชิง
ตัวเลขหรื อปริ มาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคาขอและสัง่ รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ตามข้อ 25
(1)
ทุนชาระแล้วตามข้อ 4 (2)
(2)
การกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) และ (ข)
(3)
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนตามข้อ 4 (4) (ก)
(4)
ผลการดาเนินงานตามข้อ 4 (5)
(5)
ฐานะการเงินตามข้อ 4 (6)
ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการเปิ ดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอต่อ
ประชาชน

การผ่ อนผันเกณฑ์
คุณสมบัติในเชิง
ตัวเลขหรื อเชิง
ปริมาณ
(Quantitative
Criteria)

ข้อ 27 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของ การพิจารณารับ
ผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน อาจทาให้ขดั กับนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ หรื ออาจทาให้ หุ้นของผู้ยื่นคาขอ
เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื อทาให้
ผูล้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นต้น คณะกรรมการจะสัง่ ไม่รับหุ น้
สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้
ข้อ 28 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคาขอ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ การห้ ามซื้ อขาย
ของผูย้ ื่นคาขอ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้ อหรื อขายหุ น้ สามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอ หุ้นระหว่ าง
พิจารณาคาขอ
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้ อหรื อขายหรื อสงสัยว่าจะมีการซื้ อหรื อขายหุน้ สามัญของบุคคลดังกล่าว
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หากมีการซื้ อหรื อขายหุน้ สามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคาขอให้
รับหลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 29 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่ วนั ที่ ระยะเวลาในการ
พิจารณา
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ ผูย้ ื่นคาขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติ มข้อมูลหรื อ
เอกสารตามข้อ 23 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สงั่ การตามข้อ 24 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้อง
ครบถ้วน
ข้อ 30 ก่อนที่ คณะกรรมการจะสั่งรับหุ ้นสามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ผูย้ ื่นคาขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกาหนดนาหุ ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เป็ นหุ ้นจากผูย้ ื่นคาขอ
หรื อได้รับหลักทรัพย์จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผยู ้ ื่นคาขอห้ามบุคคลนั้น
นาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกขายด้วย

การห้ ามขายหุ้น
และหลักทรั พย์
ภายในเวลาที่
กาหนด

ข้อ 31 ให้ผูย้ ื่ นค าขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบี ย นหลักทรั พ ย์กบั ตลาดหลักทรั พย์ การลงนามใน
(Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจ ข้ อตกลงการ
จดทะเบียน
กาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ในการลงนามของผูย้ ื่นคาขอ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูล้ งนามโดย
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 32 ให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับนี้ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์ไ ด้ วันเริ่มทาการ
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่ คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ ซื้ อขาย
จาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทาการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนนั้นในตลาดหลักทรั พย์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้
*ข้อ 33 ให้ ผู ้ยื่ น ค าขอช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการรั บ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นตามอัต ราที่ ค่ าธรรมเนียม
คณะกรรมการกาหนด โดยการชาระค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
(*ความในข้ อ 33 เดิ มถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง ปรั บปรุ งความในข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยในส่ วนที่เกี่ยวกับค่ าธรรมเนียมการรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้ นไป)
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ข้อ 34 ในกรณี บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นมี การเพิ่ มทุ น ให้ยื่ นขอจดทะเบี ย นหุ ้นสามัญหรื อ หุ ้น การรับหุ้นใน
บุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนที่ มีคุณสมบัติเช่ นเดี ยวกันกับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่ได้จดทะเบี ยนไว้แล้วเป็ น ส่ วนเพิม่ ทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
การพิ จารณาคาขอให้รับ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นในส่ วนเพิ่ มทุ นให้เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 35 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีหลักทรั พย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อกาหนดของ การชาระ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีการซื้ อขายใน “ตลาด ค่ าธรรมเนียม
หลักทรั พ ย์เ อ็มเอไอ” ช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ในการรั บ หลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นตามข้อ กาหนดของตลาด รายปี
หลักทรัพย์วา่ ด้วยบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
ข้อ 36 ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นดาเนิ นการจัด ให้มีการประชุ มเพื่ อนาเสนอและชี้ แ จงข้อมูล การจัดประชุ ม
เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนแก่กบั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องตาม เพื่อให้ ข้อมูล
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์
ข้อ 37 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ การยื่นคาขอเพื่อ
ด้วยการรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน บริ ษทั จดทะเบี ยนดังกล่าวอาจยื่ นคาขอให้ ทาการซื้ อขายใน
คณะกรรมการกาหนดให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ มีการซื้ อขายใน SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามข้อกาหนดดังกล่าวก็ได้
ข้อ 38 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริ ษทั จดทะเบี ยนดังกล่าวอาจยื่ นคา
ขอให้รับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ ก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคาขอเสมือนหนึ่ งการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยอาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญตามข้อ 3 (1) (ก) หรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ตามข้อ 3 (2) (ก)
(2)
การกระจายการถือหุ น้ รายย่อยตามข้อ 4 (3)
(3)
การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
(4)
การกาหนดให้ผยู ้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอตามข้อ 22
(5)
การห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 30
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การยื่นคาขอ
เพื่อให้ หุ้นสามัญ
เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียนที่มี
การซื้ อขายใน mai

ในกรณี ที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริ มสิ ท ธิ เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนของการห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องขายหุ น้ และหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ยังไม่ครบกาหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ น้ และหลักทรัพย์ดงั กล่าวยังคงมีอยู่
ต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลาตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
บัญชี อตั ราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริ ษทั จดทะเบี ยน
ตามวรรคหนึ่ง
เมื่อหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ มีการซื้ อขาย
ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนอยู่แล้วเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย
ข้อ 39 ให้คณะกรรมการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ หรื อหลักเกณฑ์ในการดารงสถานะเพื่ อให้ อานาจในการ
กาหนดแนวทาง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
การดารงสถานะ

หมวด 4
หลักเกณฑ์ ปฏิบัตใิ นส่ วนที่เกีย่ วกับการรับหลักทรัพย์
ข้อ 40 หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้ถือปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิ ธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ที่ใช้บังคับกับบริ ษ ทั จดทะเบี ย นตาม เกีย่ วกับการรับ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี หลักทรั พย์
มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็ นการเฉพาะสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
(1)
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
(3)
การห้ า มผู ้บ ริ หารหรื อผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งขายหุ ้ น และหลัก ทรั พ ย์ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(4)
การดารงสถานะในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(5)
การรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ในส่ วนที่เพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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หมวด 5
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัตกิ ารใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียน
ข้อ 41 ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิ บตั ิ การใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ การเปิ ดเผย
วิธีการในเรื่ องดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบี ยนตามข้อกาหนดของ ข้ อมูลและการ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี มีการกาหนด ปฏิบัติการใด ๆ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็ นการเฉพาะที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
หมวด 6
การเพิกถอน
ข้อ 42 ให้นาหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ การเพิกถอน
หลักทรั พย์
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 43 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หน้ าที่ของบริษัท
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44 บริ ษ ทั จดทะเบี ย นซึ่ ง มีหุ น้ สามัญ เป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นที ่ มีก ารซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ดังต่อไปนี้ อาจยื่นคาขอให้รับ
หุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ บังคับนี้ โดยไม่นาหลักเกณฑ์เ รื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในส่ วนของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงาน
บัญชี และการเงิ นและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี มาใช้บงั คับ
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บทเฉพาะกาล
กรณีย้ายจาก
SET มา mai
(คุณสมบัติผู้ยื่น
คาขอ เรื่ อง CFO
หรื อสมุห์บัญชี)

(1)
บริ ษทั จดทะเบียนที่เคยเป็ นผูย้ ื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นครั้ งแรกต่ อสานักงานก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และคณะกรรมการสั่งรั บหุ ้นสามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับ หรื อ
(2)
บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยูก่ ่อนวันที่ 1 มกราคม 2561
ข้อ 45 ในกรณี ที่ ผู ย้ ื่น คาขอได้ยื่น คาขอจดทะเบี ย นหุ ้น สามัญ ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ก่อน บทเฉพาะกาล
วันที่ ข อ้ บังคับ นี้ มีผ ลใช้บงั คับ ให้ค วามในเรื่ องดังต่อไปนี้ ข องข้อบังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย คุณสมบัติผู้ยื่น
เรื่ อ ง การรับ หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย น การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นใ น คาขอ
“ตลาดหลัก ทรัพ ย์เ อ็ม เอไอ” พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยข้อ บัง คับตลาด
หลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ยังคงมีผล
ใช้บงั คับต่อไปกับผูย้ ื่นคาขอดังกล่าวซึ่ งได้ยื่นคาขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผูย้ ื่นคาขอและที่ปรึ กษาทางการ
เงินของผูย้ ื่นคาขอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคาขอดังกล่าวต่อไป
(1)
ความในเรื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอตามส่ วนที่ 1 ผูย้ ื่นคาขอที่มีการประกอบธุ รกิจ
ขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
(2)
ความในเรื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอตามส่ วนที่ 2 ผูย้ ื่นคาขอที่ประกอบธุ รกิ จโดย
การถือหุน้ (Holding Company) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 46 ไม่ให้นาความในเรื่ องการจัดประชุ มเพื่อให้ขอ้ มูลตามข้อ 36 ของข้อบังคับนี้ มาใช้
บังคับกับบริ ษทั จดทะเบียนดังต่อไปนี้
(1)
บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน“ตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” อยูก่ ่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บงั คับ
(2)
บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูย้ ื่นคาขอตามข้อ 45 ของข้อบังคับนี้
(3)
บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน ตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ภายหลังจากวันที่ ข ้อบังคับนี้ มีผ ลใช้
บังคับ และได้ดาเนิ นการจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ น้
บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนแล้ว และต่อมาหุ น้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
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ประชุ มเพื่อให้
ข้ อมูล

ข้อ 47 ไม่ให้นาความในเรื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในส่ วนของบุคคลที่ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและบุคคลที่ ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การหรื อตาแหน่ งเทียบเท่าที่ เรี ย กชื่ ออย่างอื่นซึ่ งต้องมิใช่
บุคคลเดี ยวกันตามข้อ 4 (7) (ง) ของข้อบังคับนี้ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นที่ มีการซื้ อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET))
อยู่ก่อ นวันที่ ขอ้ บังคับ นี้ มีผลใช้บงั คับ ซึ่ งได้ยื่นคาขอให้รับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่มีการซื้ อ
ขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิ งหาคม 2563
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์ได้ยกเลิ กกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่มีบท
กาหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่จะดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณี ดงั กล่าว ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริ ษทั จดทะเบียนและเพิ่มข้อมูลสาหรับผูล้ งทุน ตลอดจนปรับปรุ งหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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กรรมการ หรื อ
CEO)

