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ข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 

“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

*****“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้

หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ยกเวน้ความในขอ้ 15 วรรคสาม ขอ้ 16 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 31 ขอ้ 64 ขอ้ 82 

วรรคสาม ขอ้ 83 ขอ้ 90 ขอ้ 91 ขอ้ 98 ขอ้ 129 และขอ้ 139 ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถ

มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

(*****แก้ไขบทนิยามคาํว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึง

มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

“ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ” หมายความว่า 

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษทั

ต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะ

มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ แลว้แต่กรณี 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทที่ 1 

บทนิยาม 
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“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บ

การอนุญาตใหท้าํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“ผูย้ื่นคาํขอ” หมายความวา่ ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหลกัทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพย ์ 

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ตามขอ้บงัคบัน้ี  

  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” หมายความว่า บริษทัต่างประเทศ

ซ่ึงมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

วา่ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย

ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาด

หลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 3 

การเสนอขายหุน้ท่ีมีตลาดหลกัสาํหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“บริษทัย่อย” และ “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํ

ดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามใน

ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และคาํวา่ “ผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ตามประกาศดงักล่าวให้

หมายความถึง “ผูย้ื่นคาํขอ” ตามขอ้บงัคบัน้ี 

“ผูบ้ริหาร” และ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าว

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  

“ผูมี้อาํนาจควบคุม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และคาํว่า “บริษทั” ตามประกาศดงักล่าวให้หมายความถึง “ผูย้ื่นคาํขอ” 

ตามขอ้บงัคบัน้ี 

*“ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  

*“ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี” 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามคาํว่า “ผู้ รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” และ “ผู้ควบคุมดูแล

การทาํบัญชี” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 
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“ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผูมี้อาํนาจควบคุมและให้หมายความรวมถึง 

ถือหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก

ผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกรายของผูย้ื่นคาํขอ 

รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร  

(2) ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือ

โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งด้วย ยกเวน้ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกันชีวิต บริษทัประกนัภยั 

กองทุนรวม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ หรือโครงการลงทุนท่ี

ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย 

“ผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อย” หมายความว่า ผูถ้ือหุ้นสามญัท่ีมิไดเ้ป็นผูม้ีส่วนร่วมใน

การบริหาร 

***“สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

(***แก้ไขบทนิยามคําว่า “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือ

หุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง 

**“-”  

(**ยกเลิกบทนิยามคาํว่า “บริษัทแกน” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผล

บังคับใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
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  **“บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั” หมายความว่า บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ เฉพาะบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของผูย้ื่นคาํขอ 

(2) เป็นบริษทัท่ีผูย้ื่นคาํขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนท่ีจะ

เป็นบริษทัยอ่ยตาม (1) เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ โดยผูย้ื่น

คาํขอถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว และผูย้ื่นคาํขอ

แสดงไดว้า่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้น 

 (**เพ่ิมเติมบทนิยามคาํว่า “บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 

มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

****“อุตสาหกรรมท่ีกาํหนด” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรม

พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าด้วย

อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีอาจยื่นคาํขอใหรั้บหุน้สามญั

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอาศยัผลการดาํเนินงานตามเกณฑมู์ลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด 

  ****“กลุ่มกิจการ A1 หรือ A2” หมายความว่า ประเภทกิจการในกลุ่มกิจการ A1 หรือ 

A2 ตามประกาศท่ีออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยส่งเสริมการลงทุน 

(****เพ่ิมเติมบทนิยามคาํว่า “อุตสาหกรรมท่ีกาํหนด” และ “กลุ่มกิจการ A1 หรือ A2” ในข้อ 2 โดย

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 7) 

พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) 
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หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

 --------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 3 หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้สามญั 

*(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท และชาํระเต็มมูลค่าแลว้

ทั้งหมด 

(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 

23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 

(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้ขอ้จาํกดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

  (2) หุน้บุริมสิทธิ 

*(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท และชาํระเต็มมูลค่าแลว้

ทั้งหมด  

(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ลง

วนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 

(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  

(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื่นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย  

  

 

คุณสมบัติ 
หุ้นสามัญ 

คุณสมบัติ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

บทที่ 2 

การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัที่จดัตั้งตามกฎหมายไทย 

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคําขอ 

--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

ผู้ย่ืนคําขอที่มกีารประกอบธุรกจิทั่วไป 

--------------------------------------------------- 

ขอ้ 4 ผูย้ื่นคาํขอท่ีมีการประกอบธุรกิจทัว่ไปจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญั ตอ้ง

มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) สถานะ 

 เป็นบริษทัมหาชนจาํกัดซ่ึงจัดตั้ งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีมี

กฎหมายไทยจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

(2) ทุนชาํระแลว้  

มีทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 

 (ข) ผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยตาม (ก) ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

25 ของทุนชาํระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอมีทุนชาํระแลว้

เฉพาะหุ้นสามญัไม่น้อยกว่า 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 

หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ใหผ้อ่นผนัการนบัจาํนวนผูถื้อหุน้ตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุ้น

ตาม (ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุน้อยู่ โดยใหน้บัเป็นผู ้

ถือหุ้นสามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ี

ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง) มีการกระจายการถือหุน้โดยเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี  

(ง.1) กรณีผู ้ยื่นคําขอมีทุนชําระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื่นคาํขอมีทุนชําระแลว้ไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่าหุน้

สามญัท่ีคาํนวณตามมูลค่าท่ีตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(ง.4) หุ้นท่ีเสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานแลว้ ยกเวน้กรณีผูย้ื่นคาํขอเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ  

คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอ

ท่ีประกอบธุรกจิท่ัวไป 

สถานะ 

ทุนชําระแล้ว 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 
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***(4) ผลการดาํเนินงาน 

  มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ ์(ก) หรือ (ข) อยา่งใดอยา่งหน่ึง  

 (ก) เกณฑก์าํไร (Profit Test)  

  มีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี และต้องมีอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (ก.1) มีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคําขอ และมีการ

ดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ย

กวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ  

  (ก.2) มีกาํไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปีหรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคาํขอรวมกนัไม่

นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดมีกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในงวดสะสม

ก่อนยื่นคาํขอ 

 กาํไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติ

หลงัภาษีตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงิน

หรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นคาํขอ 

****(ข) เกณฑมู์ลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)  

 (ข.1) มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีกาํหนด  

 (ข.2) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีกาํหนดตาม (ข.1)   

 (ข.3) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดทั้งส้ินไม่นอ้ยกว่า 7,500 ลา้นบาท 

โดยมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาดใหก้าํหนดดงัต่อไปน้ี 

(ข.3.1) ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี

นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

                 (ข.3.2) ในกรณีท่ีผูย้ื ่นคาํขอยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 

1 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใชร้าคาท่ีเป็นธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงิน

เป็นผูก้าํหนด   

 (ข.4) มีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก่อนยื่นคาํขอ และมีการดาํเนินงาน

ภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อน

ยื่นคาํขอ และตอ้งมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน 

 (ข.5) มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานหรือมีสินทรัพยส่์วนใหญ่อยู่ภายใตก้าร

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีกาํหนดตาม (ข.1)  ก่อนยื่นคาํขอ และตอ้งมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมี

การสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ผลการดาํเนินงาน 
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  ทั้งน้ี กรณีผูย้ื่นคาํขอมีการประกอบธุรกิจท่ีไม่ใช่กลุ่มกิจการ A1 หรือ 

A2 ในอุตสาหกรรมท่ีกาํหนด ผูย้ื่นคาํขอตอ้งมีรายไดจ้ากการดาํเนินงานภายใตก้ารประกอบธุรกิจดงักล่าว

ในปีล่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ลา้นบาทและมีรายไดด้งักล่าวเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสาํหรับ 2 ปีล่าสุดในอตัรา

เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 และตอ้งมีอยู่อยา่งต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   (ข.6)  มีการแสดงในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ยื่น

ต่อสาํนกังานว่ามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาํหรับการดาํเนินงานใน 12 เดือนขา้งหนา้นบัแต่วนัท่ีแบบ

แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 

  ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวม

กิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อหุน้และมี

การดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบ

กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(***ความใน (4) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

(****ความใน (ข) ของข้อ 4 (4)  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  

(ก) แสดงไดว้า่มีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตาม

สภาพธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

*(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น

ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์

   (*ความใน (ข) ของ (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2559 ลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(6) การบริหารงาน 

(ก) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(ก.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มหรือลกัษณะท่ีแสดง

ถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

    (ก.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ

คณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ี

ฐานะการเงินและ

สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 
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ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ

ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

   (ข) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัอย่าง

ชดัเจนและในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอาํนาจให้ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ

แทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอาํนาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

   **(ค) มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการ

ทาํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  (**เพ่ิมเติมความใน (ค) ของ (6) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

  ***(ง) มีบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่ง

ผูจ้ ัดการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  (***เพ่ิมเติมความใน (ง) ของข้อ 4 (6) โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

(7) การกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

(ก) จดัใหมี้ระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของ

ผูย้ื่นคาํขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและ

ขอบเขตการดาํเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ให้ผู ้ยื่นคําขอจัดทําและนําส่งรายช่ือของกรรมการ

ตรวจสอบและรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม

แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

   (ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

 

การกาํกบัดูแลกจิการ

และการควบคุม 
ภายใน 

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
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(9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  

(ก) มีงบการเงินที่มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์่กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   

(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(10) กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

มีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

(11) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ผูย้ื ่นคาํขอตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ีตลาด

หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  

ส่วนที่ 2 

ผู้ย่ืนคําขอที่มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

--------------------------------------------------- 

 

*ขอ้ 5 ผูย้ื ่นคาํขอท่ีลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะยื่นคาํขอจด

ทะเบียนหุน้สามญั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

(1)  มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เร่ืองผลการดาํเนินงาน 

  **(2) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวม

ไม่น้อยกว่า 10,000 ลา้นบาท โดยมีผลการดาํเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี และตอ้งมีอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(ก) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชนต่์อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นคาํขอ  

 ในกรณีท่ีมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึง

เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้งมีสัดส่วนมูลค่าโครงการท่ีสร้าง

รายไดเ้ชิงพาณิชยแ์ลว้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นคาํขอ  

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อต่างประเทศ ตอ้งมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่

กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ และมีผลการดาํเนินงานและมีรายได้เชิง

พาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ

การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อหุน้

และมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการ

ควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

งบการเงินและ 
ผู้สอบบัญชี 

กองทุนสํารอง

เลีย้งชีพ 

คุณสมบัติของ 

ผู้ย่ืนคําขอท่ีลงทุน 

ในโครงการ

สาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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(**ความใน (2) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

(3) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงใน

อนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ไดรั้บสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินโครงการจากหน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการดาํเนินโครงการ โดยมีอายุสมัปทานหรือไดรั้บอนุญาตไม่นอ้ย

กว่า 20 ปี และยงัคงมีอายสุัมปทานหรือระยะเวลาท่ีไดร้ับอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่วนัท่ี

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ ทั้งน้ี ผูย้ื่นคาํขอตอ้งดาํเนินการ

ตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการไดรั้บสมัปทานหรือการขออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(ข) มีสัญญาขายสินคา้หรือใหบ้ริการกบัหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยสัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงในอนาคตและมีอายสุัญญาคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 ปี

นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ  

(4) มีแหล่งสนบัสนุนทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอในการดาํเนินงาน 

(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 

ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

  

*ขอ้ 6 ใหผู้ย้ื่นคาํขอจดัทาํรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ซ่ึงมี

อายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารท่ีถูกต้องครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ เพ่ือการ

วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน 

ในกรณีท่ีรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึง

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารท่ีถูกต้องครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ ผูย้ื่นคาํขอต้องจัดให้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินซ่ึงเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ ใหค้าํรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน ยงัคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไป

ได ้(Feasibility Study) ดงักล่าว 

 

*ขอ้ 7 กรณีท่ีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของผูย้ื่นคาํขอมีการประกอบธุรกิจ

หลกัอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื่นคาํขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศท่ีจะลงทุน (Legal 

Due Diligence) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่น

คาํขอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การลงทุนและการจดัหาผลประโยชนส์ามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมาย 

 

*ขอ้ 8 กรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็น

เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ให้ผูย้ื่นคาํขอจดัให้มีความเห็นของ

การจัดทํารายงาน

การศึกษาความเป็นไป

ได้ (Feasibility Study) 

การจัดให้มีการ

ตรวจสอบทาง

กฎหมาย 

การจัดให้มีความเห็น

ของผู้เช่ียวชาญ

เกีย่วกบัเทคโนโลยี 
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ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Technological Feasibility) 

ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ โดยตอ้ง

อธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการนาํเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้นประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผูย้ื่นคาํขอทาํโครงการ 

(ถา้มี) 

(*ความในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8  เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 

ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 

*ส่วนที่ 3 

ผู้ย่ืนคําขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 9 ผูย้ื่นคาํขอท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

*(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4  

 ในกรณีท่ีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 5 (2) (3) และ (4) ใหผู้ย้ื่นคาํขอไดรั้บยกเวน้ในเร่ืองผลการ

ดาํเนินงานตามขอ้ 4 (4) และใหน้าํหนา้ท่ีตามขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 มาใชก้บัผูย้ื่นคาํขอดว้ย โดยอนุโลม 

*(2) แสดงไดว้่ากรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นคาํขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ

บริหารจดัการบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั รวมทั้งไดบ้ริหารจดัการบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมาอยา่ง

ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคาํขอและต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูย้ื่นคาํขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลไดก้าํหนด

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ 

(ข) บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(*ความใน (1) และ (2) ของข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลง

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

(3) ถือหุน้ในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดกาํไรหลกั ณ วนัยื่นคาํ

ขออย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย

บริษทัย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม

หรือมีอาํนาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

คุณสมบัติผู้ยืนคํา
ขอท่ีเป็น Holding 
Company 
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(4) ไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 

Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(5) ในกรณีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  

ขอ้ 10 กรณีผูย้ื่นคาํขอจดัตั้งตามกฎหมายไทยแต่มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนัเกิน

กว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นคาํขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจาํนวนใดๆ โดยเป็นผูมี้

บทบาทในการบริหารจัดการของผูย้ื่นคาํขออย่างมีนัยสําคัญ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมาย

ต่างประเทศจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณานาํ

หลกัเกณฑท่ี์ใชก้บัผูย้ื่นคาํขอท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในเร่ืองคุณสมบติั

ของผูย้ื่นคําขอ ท่ีปรึกษาทางการเงิน การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวข้องขายหุ้นและ

หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และการดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มา

ใชก้บัผูย้ื่นคาํขอตามขอ้น้ีโดยอนุโลม 

 

ขอ้ 11 - 

 

(*ความในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ของบทท่ี 2 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 

2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 3 

การย่ืนคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

การย่ืนคําขอ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 12 ใหผู้ย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 

 

ขอ้ 13 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิ ใหผู้ย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อม

กบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

การย่ืนขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญท้ังหมด 

การย่ืนขอจดทะเบียน 

หุ้นบุริมสิทธิ 

ก ร ณี ผู้ ย่ื น คํ า ข อ 

ท่ี เ ป็ น  Holding 

Company ไ ท ย 

ท่ี มี ส า ร ะ สํ า คั ญ

เป็นต่างประเทศ 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

14 

ให้ผูย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัท่ีออกทั้ งหมด

และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ผูย้ื่นคาํขอไม่อาจยื่นคาํขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุน้สามญัของ

ผูย้ื่นคาํขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผูย้ื่นคาํขอมีเหตุอย่างใด

อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) อยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเม่ือไดรั้บแจง้

เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2) อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 

(3) มีการดาํเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 

 

ขอ้ 14 ผูย้ื่นคาํขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นคาํขอท่ีมีคุณสมบติั

อ่ืนครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี ยกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคาํขอให้ตลาด

หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 

ขอ้ 15 ผูย้ื่นคาํขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถว้นตอ้ง

กระจายการถือหุน้รายย่อยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับหุน้

สามญัใหท้ราบ 

 *เม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการ

ถือหุน้ตามวรรคหน่ึงได ้โดยผูย้ื่นคาํขอตอ้งแจง้ขอผอ่นผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง โดยระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 

เดือนนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาด

หลกัทรัพยมี์อาํนาจในการพิจารณาผอ่นผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอท่ีมีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาทมีความประสงคจ์ะ

ทยอยการกระจายการถือหุน้รายย่อย โดยไดย้ื่นแผนการกระจายการถือหุน้รายย่อยต่อตลาดหลกัทรัพย์

ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นเป็น

การเพ่ิมเติมได ้หากผูย้ื่นคาํขอนั้นเร่ิมมีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง

หรือวรรคสองแลว้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมทาํการเสนอขายหุ้นสามญั

ต่อประชาชน 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอตามวรรคสามไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยให้

แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหหุ้น้สามญัของผูย้ื่นคาํขอทาํ

การซ้ือขายตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดได ้

 (*ความในวรรคสองของข้อ 15 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 ลง

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

การขอจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 

เหตุท่ีทําให้ไม่อาจ 
ย่ืนคําขอ 

การกระจายการถือ

หุ้นให้มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วน 
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ขอ้ 16 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ื่นคาํขอในระหว่างท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 15 คณะกรรมการอาจ

พิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นคาํขอเสมือนเป็นการพิจารณาคาํขอใหม่ได ้

 

ขอ้ 17 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้ผูย้ื่น

คาํขอท่ียงัขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 15 ยื่นคาํขอใหม่ 

(1) ผูย้ื่นคาํขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 15 

*(2) ผูย้ื่นคาํขอไม่ไดรั้บการผอ่นผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

(3) คุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอภายหลงัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 15 

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความ (2) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 

2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 18 ใหผู้ย้ื่นคาํขอยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด 

 

ขอ้ 19 ในการยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญั ผูย้ื่นคาํขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมี

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ 

 

ส่วนที่ 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

ขอ้ 20 ในระหว่างพิจารณาคาํขอ หากผูย้ื่นคาํขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ

เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 18 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ

เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระสาํคญั อาจกาํหนดให้

การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคาํขอใหม่ 

 

ขอ้ 21 ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นคาํขอมาช้ีแจงและส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 

การพจิารณาคุณสมบัติ

ของหลักทรัพย์เสมือน

เป็นการพจิารณาคําขอ

ใหม่ 

วิธีการย่ืนคําขอ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

การแก้ไขเพิม่เติม

ข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การให้ย่ืนคําขอใหม่ 

กรณีขาดคุณสมบัติ 

การกระจายการถือ 

หุ้นรายย่อย 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

16 

ขอ้ 22 ในการพิจารณาคาํขอและสั่งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุน้สามญัและผูย้ื่นคาํขอ และสัง่รับหุน้สามญัท่ี

ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาคาํขอและสัง่รับหุน้บุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ ัดการ

ตลาดหลกัทรัพย์ทาํหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิท่ียื่นขอจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสัง่รับหุน้บุริมสิทธิใหส้ั่งรับพร้อมกบัหรือภายหลงัการสัง่รับ

หุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามญัหรือหุน้

บุริมสิทธิของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อน

ผนัคุณสมบติัของผูย้ื ่นคาํขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาคาํขอและสั่งรับหุ้น

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 22 

(1) ทุนชาํระแลว้ตามขอ้ 4 (2)  

(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)  

(3) ผลการดาํเนินงานตามขอ้ 4 (4)  

(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 4 (5) (ข)  

ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของผู ้

ยื่นคาํขอต่อประชาชน 

 

ขอ้ 24 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจทาํใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของ

รัฐ หรืออาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อผูล้งทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 

ขอ้ 25 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญั ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูย้ื่นคาํขอตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุ้น

สามญันั้น ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขาย หรือสงสัยว่าจะมีการซ้ือหรือ

ขายหุน้สามญัของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา

คาํขอของผูย้ื่นคาํขอ 

การพจิารณา 

รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 

รับหุ้นบุริมสิทธิ 

การพจิารณารับหุ้น

ของผู้ย่ืนคาํขอ 

การห้ามซ้ือหรือขาย

หุ้นสามัญในระหว่าง

ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

พจิารณาคําขอ 
 

ก า ร ผ่ อ น ผั น เ ก ณ ฑ์

คุณสมบัติในเชิงตัวเลข

หรือเชิงปริมาณ 

(Quantitative Criteria) 
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 ขอ้ 26 คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จ

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอแลว้ 

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารตามขอ้ 20 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 21 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ

ขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 

ขอ้ 27 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญของผูย้ื่นคําขอเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียน ให้ผูย้ื่นคาํขอห้ามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดนาํหุ้นและหลกัทรัพย์ออกขายตาม 

ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้จากผู ้

ยื่นคาํขอหรือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผูย้ื่นคาํขอห้าม

บุคคลนั้นนาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 

ขอ้ 28 การพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญั ใหค้ณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย 

ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 

ขอ้ 29 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคาํขอแลว้เห็นว่าหุ้นสามญัท่ียื่นขอจดทะเบียนมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอลงนามในขอ้ตกลงการ

จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุน้สามญั

ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาํหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื่นคาํขอ ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัผูย้ื่นคาํขอเป็นผูล้ง

นามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นคาํขอ  

 

ขอ้ 30 ใหหุ้น้สามญัและหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมทาํการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น

อนัเป็นผลให้ไม่สมควรทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา

ดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 

ขอ้ 31 ใหผู้ย้ื่นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราท่ี

คณะกรรมการกาํหนด โดยการชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ระยะเวลาใน ก า ร

พจิารณา 

ก า ร ห้ า ม ข า ย หุ้ น

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

การส่ังรับหลกัทรัพย์ 

ก า ร ล ง น า ม 

ในข้อตกลงการจด

ทะเบียน 

วันเร่ิมทําการ 

ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 
การรับหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 32 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนใหย้ื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาคาํขอให้รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

*ขอ้ 32/1 ให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการจดัให้มีการประชุมเพ่ือนาํเสนอและช้ีแจง

ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมทาํ

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 32/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 33 ** ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือ

ขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว

อาจยื่นคาํขอให้คณะกรรมการกาํหนดให้หุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณา

คาํขอเสมือนหน่ึงการพิจารณาคาํขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ โดยอาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี 

(1) มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัตามขอ้ 3 (1) (ก) หรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 3 (2) (ก) 

(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) 

(3) การกาํหนดใหผู้ย้ื่นคาํขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอตามขอ้ 19 

(4) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 27 

(**ความในวรรคหนึ่งของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 

ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายของบริษทั

จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหร้ะยะเวลาการห้าม

ขายหุน้และหลกัทรัพยด์งักล่าวยงัคงมีอยูต่่อไปจนกวา่จะครบกาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (4) (ข) บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวตอ้งมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

(1) มีหุ้นสามญัจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) มาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ 

การรับหุ้นในส่วน

เพิม่ทุน 

กรณีบริษัทมีหุ้นจด

ทะเบียนใน mai ย่ืน

คําขอให้หุ้นสามัญ

ทําการซ้ือขายใน 

SET 

การจัดประชุม

เพ่ือให้ข้อมูล 
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(2) ไม่มีลกัษณะท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาไดว้่ามีการซ้ือขายหุ้นสามญัของ

บริษทัผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

*(3) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉล่ีย 3 เดือน

ยอ้นหลงัก่อนวนัยื่นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ลา้นบาท ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(*ความใน (3) ของวรรคสองของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 34 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ใหแ้ก่บริษทัจด

ทะเบียนท่ีมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” และ

ยื่นคาํขอใหรั้บหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 

เม่ือหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 33 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) แลว้ ใหถื้อว่าหลกัทรัพย์

ประเภทอ่ืนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่แลว้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ในวนัเดียวกนัดว้ย 

 

*ขอ้ 35 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 

“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” กไ็ด ้

(*ความในข้อ 35 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 4 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 36 ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานจึงจะร่วม

จดัทาํคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 

ก า ร ย ก เ ว้ น

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ ห้

บริษัทจดทะเบียน

ใ น  SET ซ่ึ ง ย่ื น คํ า

ขอให้รับหุ้นสามัญ

เป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนท่ีมีการซ้ือ

ขายใน mai 

การย่ืนคําขอให้หุ้น

สามัญซ้ือขายใน  

mai 

คุณสมบัติ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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ขอ้ 37 ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผูย้ื่นคาํขอกาํหนด 

ท่ีปรึกษาทางการเงินหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

ขอ้ 38 ให้ผูย้ื่นคาํขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัท่ี

หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 39 การเปล่ียนแปลงท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงกระทาํในระหว่างระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ 38 จะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นเท่านั้น และผูย้ื่นคาํขอจะตอ้งจดัทาํและ

ส่งคาํช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว พร้อมทั้งแจง้รายช่ือของท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อ

ตลาดหลกัทรัพย ์

ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการตามขอ้บังคับน้ี

ภายในระยะเวลาท่ียงัเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีตนถูกตั้งข้ึนมาแทน 

 

  ขอ้ 40 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินดาํเนินการดงัน้ี 

(1) จดัเตรียมและยื่นคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยร์วมทั้งเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์

(3) กระทาํการใดๆ เพ่ือใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นคาํขอไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ

ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

(4) ใหค้าํรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นคาํขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญั

ของผูย้ื่นคาํขอโดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

(5) ใหค้วามเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นคาํขอมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม

ท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(6) ให้คาํแนะนาํต่อผูย้ื่นคาํขอในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ

ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7) ติดตามผลการดาํเนินงานและร่วมช้ีแจงกบัผูย้ื่นคาํขอ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี

เกิดข้ึน 

   (ก) ขอ้มูลผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณ

การแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกวา่ร้อยละ 25 หรือกาํไรสุทธิของผูย้ื่นคาํ

ขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 

กําหนดระยะเวลา

ดํา เ นินการ ข อง ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

การเปลีย่นแปลงท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

 การดาํเนินงานของ

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

กร ณี ผู้ ย่ื น คํ า ข อมี ท่ี

ปรึกษาทางการ เงิน

หลายราย 
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   (ข) มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงรวมกนั

แลว้ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ของผูย้ื่นคาํขอ อนัมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัสาํคญั 

   (ค) การใช้เงินทุนท่ีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจาก

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวข้ณะดาํเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ

เงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

   (ง) กรณีใด ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อ

คุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

*การใหค้าํรับรองและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง

ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 40 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 

สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 41 ในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถ และความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

ขอ้ 42 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการ

เงินร่วมจดัทาํคาํขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื่นคาํขอ ในกรณีท่ีปรากฏว่าท่ี

ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูย้ื่นคาํขอใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศสาํนกังานว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน 

 

ขอ้ 43 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดดาํเนินการตามขอ้ 40 บกพร่อง หรือไม่

เหมาะสม หรือดาํเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนขอ้ 42 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ตกัเตือนและสั่งให้ท่ีปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดาํเนินงานให้ดีข้ึน

จนเป็นท่ีน่าพอใจ 

(2) สั่งพกัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลาตามท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้การสัง่พกัตามวรรคหน่ึงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนงัสือ

และเม่ือพน้ระยะเวลาการสัง่พกัแลว้ ใหบุ้คคลนั้นดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้

 

การปฏิบัติหน้าท่ี

ข อ ง ท่ี ป รึ ก ษ า

ทางการเงิน 

ก ร ณี ห้ า ม มิ ใ ห้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมจัดทําคําขอให้

รับหลกัทรัพย์ 

กรณีท่ีปรึกษาทางการ

เงินดาํเนินการบกพร่อง 
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ขอ้ 44 ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดท่ีสํานักงานสั่งพกัการให้ความเห็นชอบในการ

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาสั่ง

พกัตามท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 

ขอ้ 45 ในกรณีท่ีสํานกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัทาํคาํขอให้หลกัทรัพย์

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจนกว่าจะไดย้ื่นคาํขอความเห็นชอบใหม่ต่อสํานักงานและสํานักงานได้

พิจารณาเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 

 

ขอ้ 46 ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นคาํขอท่ีอยู่ระหว่างยื่นคาํขอให้รับหลกัทรัพย์

และคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัมี

หนา้ท่ีดาํเนินการตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 

หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่วข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 47 ในหมวดน้ี 

“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้

“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

“ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหาหุ้นส่วน

เกินเพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จาํนวนหุ้นท่ี

จดัจาํหน่ายโดยการจดัสรรหุน้เกินจาํนวนดงักล่าวไดก้ระทาํไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจาํหน่าย 

“ขาย” หมายความว่า ขาย จาํหน่าย จ่าย โอน แลกเปล่ียน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็น

การจาํหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครอง หรือกระทาํการใดๆ ซ่ึงจะมีผลเป็นการจาํหน่าย

หุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บอนุญาตจาก

ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

“ผลกาํไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากราคาขายท่ี

สูงกว่าราคาซ้ือซ่ึงคาํนวณจากราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดม้า ซ่ึงไม่

นิยาม 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน

ท่ีสํานักงานส่ังพกั

การให้ความเห็นชอบ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน

ท่ีสํานักงานเพิกถอน

การให้ความเห็นชอบ 

ให้ท่ีปรึกษาทางการ

เงินท่ีอยู่ระหว่างย่ืน

คําขอปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้ 
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รวมค่านายหนา้หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  และใหค้าํนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่นาํมาหกั

ลบกนั โดยในการคาํนวณราคาซ้ือหรือราคาขายให้ถือตามราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ี 

ราคาขายตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวที่ปรากฏตามรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีมีการซ้ือขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้น 

 

ขอ้ 48 ให้ผูย้ื่นคาํขอสั่งห้ามบุคคลดงัต่อไปน้ี นาํหุ้นของตนซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัเป็น

จํานวนร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้วหลังวนัท่ีผูย้ื่นคําขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและ

หลกัทรัพย์อ่ืนท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นท่ีบุคคลดังกล่าวถูกสั่งหา้ม

ขายออกขายภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 49    

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื่นคาํขอ 

(2) ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบุคคลตาม (1) มีจาํนวนหุน้รวมกนัตํ่ากวา่จาํนวนท่ี

กาํหนดขา้งตน้ 

 

*ขอ้ 49 การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้กาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นคาํ

ขอเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นคาํขอทาํการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุน้

หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่ง

หา้มขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50  

**ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขออาศยัคุณสมบติัเร่ืองผลการดาํเนินงานตามเกณฑมู์ลค่าหุน้สามญั

ตามราคาตลาด หรือคุณสมบติัเร่ืองการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในการยื่นคาํขอให้

รับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้กาํหนดระยะเวลา 3 ปี 

นบัแต่วนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นคาํ

ขอทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุน้

หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่ง

หา้มขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอย

ขายในจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขายดงักล่าว  

 (*ความในข้อ 49 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 

2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคสองของข้อ 49 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2564 ลง

วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

 

บุคคลท่ีถูกส่ังห้าม

ขายหุ้นของตนเอง 
 

ระยะเวลาการห้าม

ขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ 
(Silent Period) 
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ขอ้ 50 ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 49 ให้

ผูย้ื่นคาํขอสั่งห้ามบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 48 นาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรหรือการ

แปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวท่ีถูกหา้มขายและระยะเวลา

การหา้มขายท่ีเหลืออยูต่ามขอ้ 49  

(1) ผูย้ื่นคาํขอมีการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(2) ผูย้ื่นคาํขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

 

ขอ้ 51 บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายใดประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้ของตนเพ่ือ

การจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายยื่นคาํขอ

อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหน่ึงตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัแรก

ท่ีหุน้ท่ีออกใหม่ของผูย้ื่นคาํขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 52 ให้ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่ีตลาดหลักทรัพย์กาํหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะ

พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับ

หุน้เพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอไดแ้จง้สิทธิหรือไดรั้บ

ชาํระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ 53 เม่ือมีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในขอ้ 48 ขอ้ 49 

หรือขอ้ 52 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจพิจารณาผ่อนผนั โดยให้ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแจง้

ขอผอ่นผนัเป็นหนงัสือและช้ีแจงเหตุผลท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการยื่นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุน้ของ

ผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูย้ื่นคาํขอแจ้งผ่อนผนัพร้อมกับการยื่นคาํขอให้ตลาด

หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 54 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผอ่นผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 52 ไดใ้นกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดน้าํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจาํนาํหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือ

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

การห้ามขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ท่ีได้รับ

จากการจัดสรรหรือ

แปลงสภาพจากหุ้นท่ี

ถูกส่ังห้ามขาย 

การดาํเนินการใน

กรณีท่ีให้ผู้จัดหา

หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การนําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์มาฝาก

ไว้กบัศูนย์รับฝาก 

การขอผ่อนผัน 

เหตุแห่งการ 
ผ่อนผัน 
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(2) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายจะนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจาํนาํหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมเพ่ือการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตอ้งทาํสัญญากบัผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินโดยกาํหนดเวลาส่งคืนหุ้น

ใหบุ้คคลท่ีถูกสัง่หา้มขายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ

จดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

 

ขอ้ 55 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายนาํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจาํนาํหรือ

วางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบันการเงิน ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการให้

สถาบนัการเงินทาํหนงัสือรับรองวา่บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไป

จาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัตน และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก่์อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา

รับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับหุน้เพ่ิมทุน

เพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดท้าํสญัญาจาํนาํหรือสัญญาวางหลกัประกนั 

แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจาํนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ีจาํนําหรือวางเป็น

หลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการนาํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขาย

ไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหน่ึง โดยผูย้ื่นคาํขอตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวตามแบบและวิธีการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณารับหุ้น

ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดย

วิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชักช้า

ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์อ่นผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

ขอ้ 56 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ

ส่งคืนหุน้ท่ียืม และยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 49 ใหผู้ย้ื่นคาํขอนาํหุน้หรือ

หลกัทรัพย์ดังกล่าวมาฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 52 ภายในระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ีต่อไปจนครบกาํหนดระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 49 

(1) ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดมี้การไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็นหลกัประกนั

การกูย้ืม 

(2) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนให้แก่

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน

ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า

จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน

หุน้ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมหรือซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

การดาํเนินการใน

กรณีท่ีมีการไถ่ถอน

จํานําหรือวางเป็น

หลักประกนั และยัง

อยู่ในระยะเวลาการ

ห้ามขาย 

การดาํเนินการในกรณี

ท่ีนําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ท่ีห้ามขาย

วางเป็นหลกัประกนักบั

สถาบันการเงิน 
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(3) ภายใน 12 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนใหแ้ก่

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน

ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า

จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพ่ือส่งคืน

หุน้ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน 

 

ขอ้ 57 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อนัเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลกาํไรจากการ

ขายหุ้นหรือหลกัทรัพยน์ั้นและนาํส่งค่าปรับให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ

วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนไม่นาํหุน้มาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 56 (2) และ (3) อนัเน่ืองมาจากการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการของ

บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขาย ใหถื้อวา่บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายไดข้ายหุน้อนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ี และใหผู้ย้ื่น

คาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลต่างของราคาเสนอขายหุน้ท่ีจดั

จาํหน่ายกบัราคาหุ้นท่ีให้ยืมซ่ึงคาํนวณจากราคาหุ้น ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดม้า แต่ทั้งน้ีเงิน

ค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 แสนบาท และนาํส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่า

ฝืนหรือวนัท่ีผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

 

หมวด 6 

การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

*ขอ้ 58 บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี 

(*ความในข้อ 58 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 

ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 58/1  บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 2 การรับ

หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในหมวด 1 

คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การดาํรงคุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 58/2 

 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 58/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

การฝ่าฝืน 

ห น้ า ท่ี ดํ า ร ง

ส ถ า น ะ ก า ร

เป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

 

ห น้ า ท่ี ดํ า ร ง

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

หลกัทรัพย์ 

 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

27 

 *ขอ้ 58/2  บริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ

ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการดาํเนินการในกรณีอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่

ละวนัทาํการซ้ือขายตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือปรับ

โครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการใหหุ้้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึง

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน

นบัแต่วนัท่ีลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท หรือก่อนพน้เหตุอาจถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัท่ีถึงกาํหนดหลงัสุด 

(3) บริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและไดรั้บความเห็นชอบจากตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนต้องดาํเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีลด

มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 58/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 59 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสัง่ มติคณะกรรมการ หรือ

ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์

กาํหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผู ้

ลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดแนวทางการพิจารณากําหนดระยะเวลาในการห้าม

กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีขาดคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการ

กระทาํ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือตลาด

หลกัทรัพย ์ตลอดจนการคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน  

กรรมการ ผู้บริหาร

แ ล ะ ผู้ มี อํ า น า จ

ควบคุมของบริษัท

จดทะเบียน 

การดาํรงมูลค่าท่ี 
ตราไว้ของหุ้น 
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*ขอ้ 59/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผู ร้ ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและ

การเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 59/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 59/2  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและบุคคล

ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลเดียวกนัตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 59/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 60 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งมีบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงาน

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่าตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทัจด

ทะเบียนดาํเนินการแต่งตั้งเพ่ิมเติมใหค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุจาํเป็นไม่อาจดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบ

กาํหนดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในวรรคสอง  

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัทาํและนาํส่งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

ขอ้ 61 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

 

ผู้สอบบัญชี 

การกาํกบัดูแล 

และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การดาํรงสถานะ 

กรณี CFO หรือ

สมุห์บัญชี 

การดาํรงสถานะ 

กรณี CEO และ

ประธานกรรมการ 
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การผ่อนผันหน้าท่ีใน

การดํารงสถานะให้

บริษัทจดทะเบียนท่ี

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ฟ้ื น ฟู

กจิการ 

ขอ้ 62 บริษทัจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

 ขอ้ 63 บริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

ขอ้ 64 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดยตอ้งมี

จาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของ

หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีจาํนวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของหุน้ท่ี

ถือโดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณี

ดงักล่าวและใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการกระจายการถือหุน้ใหค้รบถว้นตามจาํนวนดงักล่าวภายใน 1 

ปีนับแต่วนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทัว่ไปวา่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่สามารถ

ดาํเนินการกระจายการถือหุ้นใหค้รบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีส่วน

เพ่ิมนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งชาํระตามปกติและรายงานความคืบหนา้ในการ

ดาํเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

*ขอ้ 64/1  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเวน้หนา้ท่ีในการดาํรงสถานะเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในส่วนของการมีกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และการกระจาย

การถือหุ้นรายย่อยตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 64/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 65 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ 

  

  

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

การควบคุมภายใน 

กองทุนสํารอง

เลีย้งชีพ 
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*ขอ้ 66 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวตอ้งดาํรงคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ถือหุน้ในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดกาํไรหลกั ณ วนัยื่นคาํขอ

อยา่งนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อย

นั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมหรือมีอาํนาจ

บริหารจดัการบริษทัย่อยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

  เม่ือครบกาํหนด 3 ปีนับแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจด

ทะเบียนจะตอ้งถือหุน้และแสดงไดว้่าเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมหรือมีอาํนาจบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบ

ธุรกิจหลกัท่ีไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนอยา่งนอ้ย 1 บริษทัไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ตลอดระยะเวลาท่ี

เป็นบริษทัจดทะเบียน 

(2) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 

Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(3) กรณีบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 

บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(*ความในข้อ 66 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 

2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 67 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

 

หมวด 7 

การเปลีย่นลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 

--------------------------------------------------- 

 

*ขอ้ 68  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบ

ธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวยื่นคาํขอให้พิจารณาเสมือน

เป็นการยื่นคาํขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทัว่ไปเป็นการ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

หน้าท่ีการดาํรง

สถานะเพิม่เติม

ของ Holding 

Company 

การเปลี่ยนลักษณะ

ห รื อ รู ป แ บ บ ก า ร

ประกอบธุรกิจของ

บริษัทจดทะเบียน 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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(2) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วในบริษทัจดทะเบียน

ท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นท่ีมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลต่างดา้วถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุ้นไม่ว่าในจาํนวนใด ๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ

บริหารจดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัสาํคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน  

(3) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วในบริษทัจดทะเบียน

ท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นท่ีมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลต่างดา้วถือหุน้รวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุน้ไม่ว่าในจาํนวนใด ๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ

บริหารจดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัสาํคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน  

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอ

ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง โดยใหน้าํหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม  

 (*ความในข้อ 68 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 69 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้

เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ไดย้ื่นคาํขอต่อ

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจด

ทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนไดย้ื่นคาํขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัที่จดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้

  

การจัดต้ังบริษัทเ พ่ือ

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ 

Holding ของบริษัทจด

ทะเบียน 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

32 

 

 

 

 

 

ขอ้ 70 ในบทท่ี 3 น้ี 

“หน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุน

ของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ี

ผูย้ื่นคาํขอระบุวา่เป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวตอ้งตั้งอยูใ่นประเทศ

ท่ีมีช่ืออยู่ในรายช่ือประเทศท่ีสํานักงานยอมรับตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย 

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพย์

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” หมายความว่า  บริษัท

ต่างประเทศซ่ึงมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี

หรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่

ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นท่ีมีตลาดหลกัสําหรับการซ้ือขายหุ้นเป็นตลาด

ต่างประเทศ 

 

1. ผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ต่างประเทศแบบ Primary Listing 

--------------------------------------------------- 

หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 71 หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้สามญั 

*(ก) ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ทั้งหมด และในกรณีท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ี

ตราไวต้อ้งไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

บทที่ 3 

การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

คุณสมบัติ 
หุ้นสามัญ 

นิยาม 
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(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

ลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 

(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้ขอ้จาํกดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

(2) หุน้บุริมสิทธิ 

*(ก) ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ทั้งหมด และในกรณีท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ี

ตราไวต้อ้งไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

  (*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลง

วนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 

   (ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  

(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื่นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย  

 

หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคําขอ 

--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

ผู้ย่ืนคําขอที่มกีารประกอบธุรกจิทั่วไป 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 72 ผูย้ื่นคาํขอท่ีมีการประกอบธุรกิจทัว่ไปจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ 

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

(1) สถานะ 

   เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับ

บริษทัต่างประเทศ  

(2) ทุนชาํระแลว้  

 มีทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอ

ท่ีประกอบธุรกจิท่ัวไป 

คุณสมบัติ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ทุนชําระแล้ว 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

สถานะ 
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(ข) ผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 25 ของทุนชาํระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื ่นคาํขอมีทุน

ชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ย

กวา่ 1 หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ใหผ้่อนผนัการนบัจาํนวนผูถื้อหุ้นตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุ้น

ตาม (ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุน้อยู ่โดยใหน้บัเป็น

ผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ี

ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง) มีการกระจายการถือหุน้โดยเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามเง่ือนไข

ดงัต่อไปน้ี  

(ง.1) กรณีผูย้ื่นคําขอมีทุนชําระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื่นคาํขอมีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท 

จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่าหุ้น

สามญัท่ีคาํนวณตามมูลค่าท่ีตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

(ง.4) หุ้นท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศแลว้  

***(4) ผลการดาํเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี และตอ้งมีอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ก) มีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคําขอ และมีการ

ดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ือง

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ 

(ข) มีกาํไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปีหรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคาํขอรวมกนั

ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดมีกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ

ในงวดสะสมก่อนยื่นคาํขอ 

กาํไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติ

หลงัภาษีตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบ

การเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ

การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อ

ผลการดาํเนินงาน 
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หุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่

ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(***ความใน (4) ของข้อ 72 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  

(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

ตามสภาพธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

*(ข) มีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อ

หุน้ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์

(*ความใน (ข) ของ (5)ของข้อ 72 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2559 ลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(6) การบริหารงาน 

  (ก) มีกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามท่ีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ข)  มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

   (ข.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 (ข.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง 

มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ

ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(ค) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัอยา่ง

ชดัเจนและในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอาํนาจใหผู้จ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ

แทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอาํนาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

**(ง) มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการ

ทาํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทั

ต่างประเทศ 

 (**เพ่ิมเติมความใน (ง) ของ (6) ข้อ 72 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึง

มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)  

ฐานะการเงินและ

สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 
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***(จ) มีบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่ง

ผูจ้ ัดการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

  (***เพ่ิมเติมความใน (จ) ของ (6) ข้อ 72 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) 

(7) การกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

(ก) จดัให้มีระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของผูย้ื่นคาํขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและ

ขอบเขตการดาํเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 ให้ผู ้ยื่ นคําขอจัดทําและนําส่งรายช่ื อของกรรมการ

ตรวจสอบและรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม

แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

   (ข)  จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

   ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  

(ก) มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(10) ผูย้ื ่นคาํขอตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงดา้นขอ้จาํกดัของการ

บงัคบัใชก้ฎหมายของผูย้ื่นคาํขอใหผู้ล้งทุนทราบ 

(11) ผูย้ื่นคาํขอตอ้งจดัให้มีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ เพ่ือเป็น

ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของผูย้ื่นคาํขอ 

(12) ผูย้ื่นคาํขอตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก) เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของผูย้ื่นคาํขอ

งบการเงินและ

ผู้สอบบัญชี 

การกาํกบัดูแลกจิการ 
และการควบคุม

ภายใน 

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานไทย 

เง่ือนไขเพิม่เติม 
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ไดรั้บความคุม้ครองในลกัษณะท่ีเทียบเคียงกบัผูถื้อหุ้นในบริษทัอ่ืนท่ีเสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนเป็นการ

ทัว่ไปในประเทศไทย (ถา้มี) 

(ข) เง่ือนไขอื่นหรือข้อตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพย์ของ 

ผูย้ื่นคาํขอตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(13) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ผูย้ื่นคาํขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกท่ีตลาด

หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ส่วนที่ 2 

ผู้ย่ืนคําขอที่มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

--------------------------------------------------- 

 

*ขอ้ 73  ผูย้ื ่นคาํขอท่ีลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะยื่นคาํขอ

จดทะเบียนหุ้นสามญัต้องมีคุณสมบติัดังต่อไปน้ี  

(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72 ยกเวน้เร่ืองผลการดาํเนินงาน 

 **(2) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวม

ไม่น้อยกว่า 10,000 ลา้นบาท โดยมีผลการดาํเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี และตอ้งมีอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสัง่รับหุน้สามญัของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ก) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชนต่์อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นคาํขอ 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึง

เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้งมีสัดส่วนมูลค่าโครงการท่ีสร้าง

รายไดเ้ชิงพาณิชยแ์ลว้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นคาํขอ  

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อต่างประเทศ ตอ้งมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่

กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ และมีผลการดาํเนินงานและมีรายได้เชิง

พาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ

การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อ

หุน้และมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อน

การควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(**ความใน (2) ข้อ 73 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนคํา

ขอท่ีลงทุนในโครงการ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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(3) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ี้

มัน่คงในอนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

  (ก) ไดรั้บสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินโครงการจากหน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการดาํเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตไม่

นอ้ยกว่า 20 ปี และยงัคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้องครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ ทั้ งน้ี ผูย้ื่นคาํขอต้อง

ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการไดรั้บสมัปทานหรือการขออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 (ข) มีสญัญาขายสินคา้หรือใหบ้ริการกบัหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

โดยสัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 ปี

นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ืน่คาํขอ  

(4) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอในการดาํเนินงาน 

(*ความในข้อ 73 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 

2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 74  ใหผู้ย้ื่นคาํขอจดัทาํรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ซ่ึงมี

อายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารท่ีถูกต้องครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ เพ่ือการ

วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน 
ในกรณีท่ีรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนบั

ถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ ผูย้ื่นคาํขอตอ้งจดัใหท่ี้ปรึกษาการ

ทางการเงินซ่ึงเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ ใหค้าํรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุนยงัคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไป

ได ้(Feasibility Study) ดงักล่าว 

 

*ขอ้ 75 กรณีท่ีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของผูย้ื่นคาํขอมีการประกอบธุรกิจ

หลกัอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื่นคาํขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศท่ีจะลงทุน (Legal 

Due Diligence) ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่น

คาํขอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การลงทุนและการจดัหาผลประโยชนส์ามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมาย 

 

*ขอ้ 76  กรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็น

เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ให้ผูย้ื่นคาํขอจดัให้มีความเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Technological Feasibility) 

ซ่ึงมีอายุไม่เกิน 1 ปีนบัถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอ โดยตอ้ง

ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น

การศึกษาความเป็นไป

ได้ (Feasibility Study) 

การจัดให้มีความเห็น

ผู้ เ ช่ียวชาญเกี่ยว กับ

เทคโนโลยี 

ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร

ตรวจสอบทางกฎหมาย 
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อธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการนาํเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้นประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผูย้ื่นคาํขอทาํโครงการ 

(ถา้มี) 

(*ความใน ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 

ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 

*ส่วนที่ 3 

ผู้ย่ืนคําขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 77 ผูย้ื่นคาํขอท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

*(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72  

   ในกรณีท่ีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 73 (2) (3) และ (4) ใหผู้ย้ื่นคาํขอไดรั้บยกเวน้ในเร่ืองผลการ

ดาํเนินงานตามขอ้ 72 (4) และให้นาํหนา้ท่ีตามขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 76 มาใชก้บัผูย้ื่นคาํขอดว้ย โดย

อนุโลม 

  *(2) แสดงไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นคาํขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน

การบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั รวมทั้งไดบ้ริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจ

หลกัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคาํขอและต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุน้สามญัของผู ้

ยื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

   (ก) ผูย้ื่นคาํขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลไดก้าํหนด

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ 

   (ข) บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(*ความใน (1) และ (2) ของข้อ 77 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 

ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

  (3) ถือหุน้ในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดกาํไรหลกั ณ วนัยื่น

คาํขออย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

โดยบริษทัย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจ

ควบคุมหรือมีอาํนาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

คุณสมบัติผู้ ย่ืนคําขอท่ี

เป็น Holding Company  
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(4) ไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 

Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(5)  ในกรณีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 

  ขอ้ 78 - 

 

(*ความในส่วนท่ี 3  ของหมวด 2 ของ 1. ผู้ ย่ืนคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการ

เป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ของบทท่ี 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดย

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 3 

การย่ืนคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 

การย่ืนคําขอ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 79  ใหผู้ย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 

 

ขอ้ 80 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิ ให้ผูย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อม

กบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ให้ผูย้ื่นคาํขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัท่ีออกทั้งหมด

และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ผูย้ื่นคาํขอไม่อาจยื่นคาํขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุ้นสามญั

ของผูย้ื่นคาํขออยูร่ะหวา่งการถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผูย้ื่นคาํขอมีเหตุอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) อยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเม่ือไดรั้บแจง้

เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ 

(2) อยู่ระหว่างการดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย

หรือกฎหมายอ่ืนในทาํนองเดียวกนัของประเทศท่ีผูย้ื่นคาํขอไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง หรือ 

(3) มีการดาํเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 

คุณสมบัติบริษัทแกน 

 

การย่ืนขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญท้ังหมด 

เหตุท่ีทําให้ไม่อาจ 
ย่ืนคําขอ 

การย่ืนขอจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ 
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ขอ้ 81 ผูย้ื่นคาํขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นคาํขอท่ีมีคุณสมบติั

อ่ืนครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ียกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคาํขอให้ตลาด

หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 71 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 

ขอ้ 82 ผูย้ื่นคาํขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุน้รายย่อยเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถว้นตอ้ง

กระจายการถือหุน้รายย่อยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับ

หุน้สามญัใหท้ราบ 

  *เม่ือมีเหตุจาํเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการ

ถือหุน้ตามวรรคหน่ึงได ้โดยผูย้ื่นคาํขอตอ้งแจง้ขอผอ่นผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง โดยระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 

เดือนนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาด

หลกัทรัพยมี์อาํนาจในการพิจารณาผอ่นผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอท่ีมีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท มีความประสงค์จะ

ทยอยการกระจายการถือหุน้รายย่อย โดยไดย้ื่นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อตลาดหลกัทรัพยใ์น

การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นเป็นการ

เพ่ิมเติมได ้หากผูย้ื่นคาํขอนั้นเร่ิมมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือ

วรรคสองแลว้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมทาํการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ

ประชาชน 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอตามวรรคสามไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยให้

แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหหุ้้นสามญัของผูย้ื่นคาํขอ

ทาํการซ้ือขายตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดได ้

(*ความในวรรคสองของข้อ 82 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 ลง

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 83 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ื่นคาํขอในระหว่างท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 82 คณะกรรมการอาจ

พิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นคาํขอเสมือนเป็นการพิจารณาคาํขอใหม่ได ้

 

ขอ้ 84 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหผู้ย้ื่นคาํขอ

ท่ียงัขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 82 ยื่นคาํขอใหม่ 
(1) ผูย้ื่นคาํขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 82 

*(2) ผูย้ื่นคาํขอไม่ไดรั้บการผอ่นผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายย่อย 

การขอจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 

การพจิารณาคุณสมบัติ 
ของหลักทรัพย์เสมือน 
เป็นการพจิารณาคําขอ 
ใหม่ 

การกระจายการถือ

หุ้นให้มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน 

การให้ย่ืนคําขอใหม่

กรณีขาดคุณสมบัติ 
การกระจายการถือ 
หุ้นรายย่อย 
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(3) คุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 82 มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี  

(*ความใน (2) ของข้อ 84 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 5 

ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 

  ขอ้ 85 ใหผู้ย้ื่นคาํขอยื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

ขอ้ 86 ในการยื่นคาํขอใหรั้บหุน้สามญั ผูย้ื่นคาํขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณสมบติั

และขอบเขตการดาํเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ 

 

ส่วนที่ 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 87 ในระหว่างพิจารณาคาํขอ หากผูย้ื่นคาํขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ

เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 85 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ

เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระสาํคญั อาจกาํหนดให้

การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคาํขอใหม่ 

 

ขอ้ 88 ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นคาํขอมาช้ีแจงและส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 

ขอ้ 89 ในการพิจารณาคาํขอและสั่งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุน้สามญัและผูย้ื่นคาํขอ และสั่งรับหุน้สามญัท่ี

ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาคาํขอและสั่งรับหุน้บุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ ัดการ

ตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุน้บุริมสิทธิท่ียื่นขอจดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสั่งรับหุน้บุริมสิทธิใหส้ั่งรับพร้อมกบัหรือภายหลงัการสั่งรับหุน้สามญั

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

วิธีการย่ืนคําขอ 

การแก้ไข 
เพิม่เติมข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การพจิารณา 

รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 

รับหุ้นบุริมสิทธิ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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ขอ้ 90 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ

ของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผนั

คุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาคาํขอและสั่งรับหุ้นสามญั

หรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 89 

(1) ทุนชาํระแลว้ตามขอ้ 72 (2)   

(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 72 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2) 

(3) ผลการดาํเนินงานตามขอ้ 72 (4)  

(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 72 (5) (ข) 

ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของ

ผูย้ื่นคาํขอต่อประชาชน 

 

ขอ้ 91 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจทาํใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของ

รัฐ หรืออาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อผูล้งทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 

ขอ้ 92 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญั ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูย้ื่นคาํขอตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุ้นสามญั

นั้น ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขาย หรือสงสยัวา่จะมีการซ้ือหรือขายหุ้น

สามญัของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา

คาํขอของผูย้ื่นคาํขอ 

 

ขอ้ 93 คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จ

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นคาํขอแลว้  

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารตามขอ้ 87 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 88 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ

ขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 

ข้อ 94 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื ่นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ให้ผูย้ื่นคาํขอห้ามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดนาํหุ้นและหลกัทรัพยอ์อกขายตามท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

ระยะเวลาในการ

พจิารณา 

การห้ามขายหุ้น

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

การพจิารณารับหุ้น

ของผู้ย่ืนคาํขอ 

ก า ร ผ่ อ น ผั น เ ก ณ ฑ์

คุณสมบัติในเชิงตัวเลข

ห รื อ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ

(Quantitative Criteria) 

การห้ามซ้ือหรือขายหุ้น

ส า มั ญ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ท่ี

คณะกรรมการพิจารณา

คําขอ 
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ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจาก

ผูย้ื่นคาํขอหรือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผูย้ื่นคาํขอห้าม

บุคคลนั้นนาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 

ขอ้ 95 การพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญั ใหค้ณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย 

ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 

ขอ้ 96 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคาํขอแลว้เห็นว่าหุ้นสามญัท่ียื่นขอจดทะเบียนมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอลงนามในขอ้ตกลงการ

จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ้น

สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาํหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื่นคาํขอ ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัผูย้ื่นคาํขอเป็นผู ้

ลงนามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นคาํขอ  

 

ขอ้ 97 ใหหุ้น้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมทาํการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ

จาํเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรทาํการซ้ือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดวนัเร่ิมทาํการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 

ขอ้ 98 ให้ผูย้ื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราท่ี

คณะกรรมการกาํหนด โดยการชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

 

ขอ้ 99 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนใหย้ื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

การพิจารณาคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

*ขอ้ 99/1 ให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการจดัให้มีการประชุมเพ่ือนาํเสนอและช้ีแจง

ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมทาํ

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

การส่ังรับหลกัทรัพย์ 

การรับหุ้นใน 
ส่วนเพิม่ทุน 

วันเร่ิมทําการซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับ

หลกัทรัพย์ 

ก า ร ล ง น า ม ใ น

ข้ อ ต ก ล ง ก า ร จ ด

ทะเบียน 

การจัดประชุม

เพ่ือให้ข้อมูล 
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  (*เพ่ิมเติมความในข้อ 99/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

หมวด 4 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 100 ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานจึงจะร่วม

จดัทาํคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 

ขอ้ 101 ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผูย้ื่นคาํขอกาํหนดท่ี

ปรึกษาทางการเงินหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

*ขอ้ 102 ให้ผูย้ื่นคาํขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัท่ี

หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(*ความในข้อ 102 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 103 การเปล่ียนแปลงท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงกระทาํในระหว่างระยะเวลาท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ 102 จะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นเท่านั้น และผูย้ื่นคาํขอจะตอ้งจดัทาํ

และส่งคาํช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว พร้อมทั้งแจง้รายช่ือของท่ีปรึกษาทางการเงินราย

ใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการตามขอ้บงัคบั

น้ีภายในระยะเวลาท่ียงัเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีตนถูกตั้งข้ึนมาแทน 

 

ขอ้ 104 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินดาํเนินการดงัน้ี 

(1) จดัเตรียมและยื่นคาํขอให้รับหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารอื่นตามที่ตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์

(3) กระทาํการใดๆ เพ่ือใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นคาํขอไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศมติ

คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ

ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

กรณีผู้ย่ืนคําขอมีท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

หลายราย 

การเปลีย่นแปลง 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

คุณสมบัติ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 

กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า

ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน 

การดาํเนินงานของ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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(4) ให้คาํรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นคาํขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญ

ของผูย้ื่นคาํขอโดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

(5) ใหค้วามเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นคาํขอมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม

ท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(6) ให้คาํแนะนาํต่อผูย้ื่นคาํขอในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ

คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ

ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7) ติดตามผลการดาํเนินงานและร่วมช้ีแจงกบัผูย้ื่นคาํขอ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี

เกิดข้ึน 

(ก) ขอ้มูลผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณ

การแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือกาํไรสุทธิของผูย้ื่น

คาํขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 

(ข) มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงรวมกนั

แลว้ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ของผูย้ื่นคาํขอ อนัมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ค) การใช้เงินทุนท่ีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจาก

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวข้ณะดาํเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนท่ี

ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(ง) กรณีใดๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อ

คุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

*การให้คาํรับรองและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม

วรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 104 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 

สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 105 ในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถและความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

ขอ้ 106 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หา้มมิใหท่ี้ปรึกษาทางการ

เงินร่วมจดัทาํคาํขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื่นคาํขอ ในกรณีท่ีปรากฏว่าท่ี

ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูย้ื่นคาํขอใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศสาํนกังานวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน 

กา ร ป ฏิบั ติห น้ า ท่ี

ข อ ง ท่ี ป รึ ก ษ า

ทางการเงิน 

ก ร ณี ห้ า ม มิ ใ ห้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมจัดทําคําขอให้

รับหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 107 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดดาํเนินการตามขอ้ 104 บกพร่อง หรือไม่

เหมาะสม หรือดาํเนินการโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนขอ้ 106 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอาํนาจในการดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ตกัเตือนและสั่งใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดาํเนินงาน

ใหดี้ข้ึนจนเป็นท่ีน่าพอใจ 

(2) สัง่พกัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้การสั่งพกัตามวรรคหน่ึงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนังสือ

และเม่ือพน้ระยะเวลาการสั่งพกัแลว้ ใหบุ้คคลนั้นดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้

 

ขอ้ 108 ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดท่ีสํานักงานสั่งพกัการให้ความเห็นชอบในการ

เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาสั่ง

พกัตามท่ีสาํนกังานกาํหนด 

 

ขอ้ 109 ในกรณีท่ีสาํนกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินรายใด หา้มมิใหบุ้คคลนั้นดาํเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัทาํคาํขอใหห้ลกัทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกว่าจะไดย้ื่นคาํขอความเห็นชอบใหม่ต่อสาํนกังานและสาํนกังานไดพิ้จารณา

เห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 

 

ขอ้ 110 ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นคาํขอท่ีอยู่ระหว่างยื่นคาํขอให้รับหลกัทรัพย์

และคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัมี

หนา้ท่ีดาํเนินการตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 

หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่วข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

--------------------------------------------------- 

 

ขอ้ 111 ในหมวดน้ี 

“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้

นิยาม 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ท่ีสํานักงานส่ังพกั

การให้ความเห็นชอบ 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน

ท่ีสํานักงานเพิกถอน

การให้ความเห็นชอบ 

ให้ท่ีปรึกษาทางการ

เงินท่ีอยู่ระหว่างย่ืน

คํ า ข อ ป ฏิ บั ติ ต า ม

ข้อบังคับนี้ 

 

ก ร ณี ท่ี ป รึ ก ษ า

ท า ง ก า ร เ งิ น

ดาํเนินการบกพร่อง  
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“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

“ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหาหุ้นส่วน

เกินเพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จาํนวนหุน้ท่ี

จดัจาํหน่ายโดยการจดัสรรหุน้เกินจาํนวนดงักล่าวไดก้ระทาํไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจาํหน่าย 

“ขาย” หมายความว่า ขาย จาํหน่าย จ่าย โอน แลกเปล่ียน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็น

การจาํหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครอง หรือกระทาํการใดๆ ซ่ึงจะมีผลเป็นการจาํหน่าย

หุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บอนุญาตจาก

ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

“ผลกาํไร” หมายความวา่  ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากราคาขายท่ี

สูงกว่าราคาซ้ือซ่ึงคาํนวณจากราคาหุ้นหรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดม้า ซ่ึงไม่

รวมค่านายหนา้หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้าํนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่นาํมาหักลบ

กนั โดยในการคาํนวณราคาซ้ือหรือราคาขายใหถื้อตามราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ี ราคา

ขายตอ้งไม่ตํ่ากว่าราคาเฉล่ียของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวท่ีปรากฏตามรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีมีการซ้ือขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้น 

 

ขอ้ 112 ใหผู้ย้ื่นคาํขอสั่งหา้มบุคคลดงัต่อไปน้ี นาํหุน้ของตนซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัเป็น

จํานวนร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้วหลังวนัท่ีผูย้ื่นคําขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นท่ีบุคคลดงักล่าวถูกสั่งห้ามขาย

ออกขายภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 113   

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื่นคาํขอ 

(2) ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบุคคลตาม (1) มีจาํนวนหุน้รวมกนัตํ่ากวา่จาํนวนท่ี

กาํหนดขา้งตน้ 

 

*ขอ้ 113 การห้ามขายตามขอ้ 112 ให้มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นบัแต่วนัท่ีหุ้น

ของผูย้ื่นคาํขอเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นคาํขอทาํการซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพย์ครบ 1 ปี ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ีถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งหมด 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขออาศยัคุณสมบติัเร่ืองการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานในการยื่นคาํขอใหรั้บหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์การหา้มขายตามขอ้ 112 

บุคคลท่ีถูกส่ังห้าม

ขายหุ้นของตนเอง 

ระยะเวลาการห้ามขาย

หุ้นหรือหลกัทรัพย์ 

(Silent Period) 
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ให้มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นคาํขอเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย

ภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นคาํขอทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขาย

ตามขอ้ 112 สามารถทยอยขายหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้

หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งห้ามขายทั้งหมด และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดงักล่าว

สามารถทยอยขายในจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งหา้มขายทั้งหมดดงักล่าว  

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคําขอมีบุคคลไทยถือหุ้นตามสัดส่วนท่ีกําหนดไว้ใน (1) หรือ (2) 

ดงัต่อไปน้ี ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 112 ของผูย้ื่นคาํขอในกรณีดงักล่าวเป็นไปตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดไวส้าํหรับผูย้ื่นคาํขอท่ีเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทย  

 (1) มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของผูย้ื่นคาํขอ  

 (2) มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของผูย้ื่นคาํขอ เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและการถือหุน้ของบุคคลไทยตามวรรคสาม ให้

พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

  (*ความในข้อ 113 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 114 ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 113 ให้

ผูย้ื่นคาํขอสั่งห้ามบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 112 นาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรหรือการ

แปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวท่ีถูกหา้มขายและระยะเวลา

การหา้มขายท่ีเหลืออยูต่ามขอ้ 113 

(1) ผูย้ื่นคาํขอมีการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(2) ผูย้ื่นคาํขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

 

ขอ้ 115 บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายใดประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้ของตนเพื่อ

การจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายยื่นคาํขอ

อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุ้นเพ่ือจดัสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหน่ึงตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จก่อนวนั

แรกท่ีหุน้ท่ีออกใหม่ของผูย้ื่นคาํขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 116 ใหผู้ย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนนาํหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่ีตลาดหลักทรัพย์กาํหนด ก่อนท่ีคณะกรรมการจะ

การห้ามขายหุ้นหรือ

ห ลักทรั พย์ ท่ี ไ ด้ รับ

จากการจัดสรรหรือ

แปลงสภาพจากหุ้นท่ี

ถูกส่ังห้ามขาย 

การดาํเนินการใน

กรณีท่ีให้ผู้จัดหา

หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การนําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์มาฝาก

ไว้กบัศูนย์รับฝาก 
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พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับ

หุน้เพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอไดแ้จง้สิทธิหรือไดรั้บ

ชาํระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ 117 เม่ือมีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในขอ้ 112 ขอ้ 113 

หรือขอ้ 116 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจพิจารณาผอ่นผนั โดยใหผู้ย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแจง้ขอ

ผอ่นผนัเป็นหนงัสือและช้ีแจงเหตุผลท่ีทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินการยื่นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุน้ของ

ผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหผู้ย้ื่นคาํขอแจง้ผอ่นผนัพร้อมกบัการยื่นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพย์

พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้ 118  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการฝากหุ้นหรือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 116 ไดใ้น

กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจาํนาํหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสัง่รับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือ

ขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(2) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายจะนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจาํนาํหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมเพ่ือการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตอ้งทาํสัญญากบัผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินโดยกาํหนดเวลาส่งคืนหุน้

ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

การจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย 

 

ขอ้ 119 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายนาํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจาํนาํหรือ

วางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบันการเงิน ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการให้

สถาบนัการเงินทาํหนงัสือรับรองวา่บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไป

จาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัตน และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก่์อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา

รับหุ้นของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับหุ้นเพ่ิม

ทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือภายใน 7 ว ันนับแต่วันท่ีได้ทําสัญญาจํานําหรือสัญญาวาง

หลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี หนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งระบุจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์จาํนาํหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการนาํหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขาย

ไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหน่ึง โดยผูย้ื่นคาํขอตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวตามแบบและวิธีการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กาํหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา

การขอผ่อนผัน 

เหตุแห่งการ 
ผ่อนผัน 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

ก ร ณี ท่ี นํ า หุ้ น ห รื อ

หลกัทรัพย์ท่ีห้ามขาย

วางเป็นหลักประกัน

กบัสถาบันการเงิน 

การทําสัญญากาํหนด 
เวลาส่งคืนหุ้น 
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รับหุน้ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว

โดยวิธีการตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่

ชกัชา้ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์่อนผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

ขอ้ 120 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ

ส่งคืนหุ้นท่ียืม และยงัอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 113 ให้ผูย้ื่นคาํขอนาํหุ้น

หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวมาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 116 ภายในระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ีต่อไปจนครบกาํหนดระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 113 

(1) ภายใน 3 ว ันทําการนับแต่วันท่ีได้มีการไถ่ถอนจํานําหรือการวางเป็น

หลกัประกนัการกูย้ืม 

(2) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที่ผูจ้ดัหาหุ ้นส่วนเกินจดัหาหุน้เพื่อส่งคืน

ใหแ้ก่บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือ

ส่งคืนใหแ้ก่บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกิน

กว่าจาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพ่ือ

ส่งคืนหุน้ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมหรือซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ภายใน 12 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนใหแ้ก่

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน

ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า

จาํนวนท่ีจดัจาํหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนหุ้น

ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน 

 

ขอ้ 121 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อนัเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลกาํไรจากการ

ขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้นและนาํส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ

วนัท่ีผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผู ้ยื่นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่นําหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 120 (2) และ (3) อนัเน่ืองมาจากการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการของบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ้นอนัเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัน้ี และใหผู้ย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลต่างของ

ราคาเสนอขายหุน้ท่ีจดัจาํหน่ายกบัราคาหุน้ท่ีใหย้ืมซ่ึงคาํนวณจากราคาหุน้ ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขาย

ไดม้า แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2 แสนบาท และนาํส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนั

นบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือวนัท่ีผูย้ื่นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

 

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

กรณีท่ีมีการไถ่ถอน

จํ า นํ า ห รื อ วางเป็น

หลักประกัน และยัง

อยู่ในระยะเวลาการ

ห้ามขาย 

การฝ่าฝืน 
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หมวด 6 

การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 

 

*ขอ้ 122 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ตามหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี 

(*ความในข้อ 122 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 

ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 122/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุน้

สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นคาํขอ

จดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 

ในหมวด 1 คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การดาํรงคุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 122/2 

 

*ขอ้ 122/2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ

ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการดาํเนินการในกรณีอย่าง

ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่

ละวนัทาํการซ้ือขายตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษทัจดทะเบียนอยูร่ะหวา่งดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือปรับโครงสร้าง

หน้ีกับสถาบันการเงิน ทั้ งน้ี บริษทัจดทะเบียนต้องดาํเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบั

แต่วนัท่ีลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นนั้นจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท หรือก่อนพน้เหตุอาจถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัท่ีถึงกาํหนดหลงัสุด 

(3) บริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีลด

มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 122/1 และ 122/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ

หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

ห น้ า ท่ี ดํ า ร ง

ส ถ า น ะ ก า ร เ ป็ น

บริษัทจดทะเบียน 

 

หน้าท่ีดาํรงคุณสมบัติ

ของหลกัทรัพย์ 

 

การดาํรงมูลค่าท่ี 
ตราไว้ของหุ้น 
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ขอ้ 123 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  

  (2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ

ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์

กาํหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและ

ผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดแนวทางการพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการหา้มกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีขาดคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระทาํ ตลอดจน

ผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน

การคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน 

 

*ขอ้ 123/1  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและ 

ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

สาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 123/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญั

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 123/2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและบุคคล

ท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมิใช่บุคคลเดียวกนัตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 123/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 

ขอ้ 124 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการและตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1) มีกรรมการซ่ึงมีองค์ประกอบตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ ตามท่ีสํานักงานกาํหนด

กรรมการ ผู้บริหาร

แ ล ะ ผู้ มี อํ า น า จ

ควบคุมของบริษัท

จดทะเบียน 

เง่ือนไข 

ปฏิบัติเพิม่เติม 

การดาํรงสถานะ 

ก ร ณี  CFO ห รื อ

สมุห์บัญชี 

การดาํรงสถานะ 

กรณี CEO และ

ประธานกรรมการ 
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เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของผูย้ื่นคาํขอได้รับความคุ้มครองในลักษณะท่ีเทียบเคียงกับผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนท่ี

เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปในประเทศไทย (ถา้มี) 

(3) ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนหรือขอ้ตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอ

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

 

  ขอ้ 125 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งมีบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ และมีขอบเขตการดาํเนินงานตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่าตามท่ีกาํหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทั

จดทะเบียนดาํเนินการแต่งตั้งเพ่ิมเติมใหค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุจําเป็นไม่อาจดําเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนัระยะเวลา

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่

วนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในวรรคสอง  

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัทาํและนาํส่งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

ขอ้ 126  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

 

ขอ้ 127  บริษทัจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 

  ขอ้ 128  บริษทัจดทะเบียนและบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์าม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 

การกํากับดูแลและ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การควบคุมภายใน 
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ขอ้ 129  บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดยตอ้งมี

จาํนวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของหุ้น

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีจาํนวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของหุน้ท่ี

ถือโดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพย์จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณี

ดงักล่าวและใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการกระจายการถือหุน้ใหค้รบถว้นตามจาํนวนดงักล่าวภายใน 1 

ปีนับแต่วนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์าํหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทัว่ไปว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่สามารถ

ดาํเนินการกระจายการถือหุ้นใหค้รบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมรายปีส่วน

เพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนต้องชาํระตามปกติและรายงานความคืบหนา้

ในการดาํเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

*ขอ้ 130 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวตอ้งดาํรงคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดกาํไรหลกั ณ วนัยื่นคาํขอ

อย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั

ย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมหรือมี

อาํนาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

   เม่ือครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจด

ทะเบียนจะต้องถือหุ้นและแสดงได้ว่าเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมหรือมีอาํนาจบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ี

ประกอบธุรกิจหลกัท่ีไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนอยา่งนอ้ย 1 บริษทัไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ตลอด

ระยะเวลาท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

(2) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน ( Investment 

Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  

(3) กรณีมีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย

ต่างประเทศ บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(*ความในข้อ 130 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 

2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

  

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

หน้าท่ีการดาํรง

สถานะเพิม่เติม

ของ Holding 
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ขอ้ 131 ให้บริษทัจดทะเบียนมีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ เพ่ือเป็น

ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

 

ขอ้ 132 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

2. ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 

เพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

--------------------------------------------------- 

ขอ้ 133  ใหน้าํหลกัเกณฑใ์นส่วนของ 2. ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญัเพ่ือการเป็น

บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ใช้กับผู ้ยื่นคําขอท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ Secondary Listing  
 

ขอ้ 134 ผูย้ื่นคาํขอจะยื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

*(1) คุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของ

บริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 คุณสมบติัของ

หลกัทรัพย ์ยกเวน้คุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้  

(*ความใน (1) ของข้อ 134 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(2) คุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) สถานะและคุณสมบติั  

เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

สาํหรับบริษทัต่างประเทศและไม่อยู่ระหว่างการแกไ้ขคุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือเขา้

ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หลกั หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนใดใน

ทาํนองเดียวกนั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศกาํหนด 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของบริษัท

ต่างประเทศท่ีย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนแบบ 

Secondary Listing 

 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 
หลกัทรัพย์ 

ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ท่ี ใ ช้ กั บ

บริษัทต่างประเทศท่ีย่ืน

คําขอจดทะเบียนแบบ  

Secondary Listing 

 

สถานะและ 

คุณสมบัติ 
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(ข) คุณสมบติัเพ่ิมเติม  

มีทุนชาํระแลว้ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ดงัน้ี  

(ข.1) บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทัว่ไป ตอ้งมีคุณสมบติัตาม

ขอ้ 72 (2) (4) และ (5) หรือ 

**(ข.2)  บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต้องมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

***(ข.2.1) บริษทัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภค 

พ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวมไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท และมีคุณสมบติัตามขอ้ 72 (2) และ (5) โดยใหมี้ผล

การดาํเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี และตอ้งมีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ีมีการสั่งรับหุ้นสามญั

ของผูย้ื่นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ก) กรณีผูย้ื่นคําขอลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นคาํขอ 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอมีการลงทุนในโครงการ

ท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้งมี

สัดส่วนมูลค่าโครงการท่ีสร้างรายไดเ้ชิงพาณิชยแ์ลว้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ

ทั้งหมดก่อนยื่นคาํขอ  

(ข) กรณีผูย้ื่นคําขอลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ตอ้งมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของ

กรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ และมีผล

การดาํเนินงานและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือ

ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเน่ือง

ไดห้ากผูย้ื่นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วน

ใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(ข.2.2) มีคุณสมบติัตามขอ้ 73 (3) และ (4) 

(**ความใน (ข.2) ของ (ข) ของ (2) ของข้อ 134 เดิมถูกยกเลิก และให้

ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 

เป็นต้นไป) 

(***ความใน (ข.2.1) ของข้อ 134 (2) (ข) (ข.2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้

ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 

 

คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ย่ื น 

คํ า ข อ ท่ี ล ง ทุ น 

ใ น โ ค ร ง ก า ร

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 

พ้ืนฐาน 
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(ค) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

 (ค.1) มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 72 (3) (ก) (ข) 

และ (ค) หรือผูย้ื่นคาํขอตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นจะมีการซ้ือขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพยต์าม

หลกัเกณฑก์รณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 

  (ค.1.1) มีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในประเทศไทย โดย

มูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท 

หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  

  (ค.1. 2) แสดงใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าจะนาํหุน้มาทาํ

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดน้าํหุน้มาฝากไวท่ี้ศูนยรั์บฝากตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดย

มูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท 

หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  

   (ค.1.3)  แสดงใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ห็นไดว้่าหุ้นจะมีการ

ซ้ือขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพย ์

     มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดตาม (ค.1) ให้ใชร้าคาเสนอ

ขายต่อประชาชนทัว่ไปหรือราคาอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(ค.2) มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยผ่านผูจ้ ัดจาํหน่าย

หลกัทรัพย ์

  (ค.3) หุ้นท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานแลว้ หรือเป็นหุน้ท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้และร่างหนงัสือช้ีชวน

ต่อสาํนกังานแลว้ แลว้แต่กรณี  

 ในกรณีผูย้ื่นคาํขอเสนอขายหุ้นโดยยื่นเฉพาะแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหุน้และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อสาํนกังาน ผูย้ื่นคาํขอตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดใน 

(2) (ก) ดว้ย 

(ง) การบริหารงาน 

(ง.1) มีกรรมการซ่ึงมี คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ง.2) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 

 (ง.2.1) มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 (ง.2.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

คาํสัง่ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

การบริหารงาน 
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ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการ

ตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(จ) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 

(จ.1)  มีงบการเงินท่ีมีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  

(จ.2)  มีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(ฉ) มีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์

ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศเพ่ือเป็นตวัแทนในการ

เปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของผูย้ื่นคาํขอ 

(ช) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนหรือข้อตกลงพิเศษเก่ียวกับการรับ

หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอตามท่ีสาํนกังานและตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของ

ผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(ซ) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ผูย้ื่นคาํขอตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) การยื่นคาํขอและการพิจารณารับหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุน้

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 3 การ

ยื่นคาํขอและการพิจารณารับหลกัทรัพย ์ยกเวน้ความในขอ้ 92   

(4) ท่ีปรึกษาทางการเงินตามบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของ

บริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 4 ท่ีปรึกษาทางการ

เงิน โดยผูย้ื่นคาํขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอ

เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(5) การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้นภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดตามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในส่วนของ 1.  ผู ้ยื่นคําขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 5 การหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้และ

หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ยกเวน้ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขออยู่ในระหว่างการปฏิบติัหรือไดป้ฏิบติั

โดยครบถว้นแลว้หรือไม่มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพย ์หรือหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีกาํหนดหา้มการขายหุน้และหลกัทรัพยใ์นทาํนอง

เดียวกนั ตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ 

 

ข้อยกเว้นเร่ือง 

การห้ามขายหุ้น 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

การย่ืนคําขอและ
การพจิารณา 

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 
หลกัทรัพย์ 

เง่ือนไขเพิม่เติม 
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ขอ้ 135 การดาํรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ

เพิกถอนหลกัทรัพย ์ผูย้ื่นคาํขอตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั

กาํหนด และปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงสถานะการเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

(ข) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ค) บริษัทจดทะเบียนต้องมีผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

(ง) บริษทัจดทะเบียนต้องมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ใน

ประเทศไทยตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ

เพ่ือเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

(จ) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอก

ท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนหรือขอ้ตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับ

หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นคาํขอตามท่ีสาํนกังานและตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน

ในตลาดหลกัทรัพยน์อกเหนือจากหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกั (ถา้มี) 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ  

(3) การเพิกถอนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดในขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

3. การเปลีย่นลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 

--------------------------------------------------- 

ขอ้ 136 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการเปล่ียน

ลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวยื่นคาํขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นคาํขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทัว่ไปเป็นการ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษทัจดทะเบียนโดย

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษทัหรือเกินกวา่ร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมาย

การเปลีย่นลักษณะ

หรือรูปแบบของ

บริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ 

Primary Listing 

การดาํรงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

การเปิดเผย
สารสนเทศ 

การเพกิถอน
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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อ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของ

บริษทัจดทะเบียนอยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับ

บริษทัต่างประเทศ  

(3) มีการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลไทยในบริษทัจดทะเบียนโดย

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษทัหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เน่ืองจากมีขอ้จาํกดั

ตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้บทบาทในการบริหาร

จดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัสาํคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(4) มีการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ Secondary Listing โดยไดรั้บการผอ่นผนัเง่ือนไขการอนุญาตจากสาํนกังานแลว้ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทย ให้

พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอ

ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยให้นาํหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม  

 

ขอ้ 137  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการจัดตั้ ง

บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั โดยบริษทัท่ี

จดัตั้งใหม่ไดย้ื่นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทน

หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ไดย้ื่นคาํขอจะ

เพิกถอนหลกัทรัพย์ของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาให้รับ

หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้

 

ขอ้ 138  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวยื่นคาํขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นคาํขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ Primary Listing 

(2) มีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อโครงสร้าง

ของกิจการหรืออาํนาจดาํเนินการ หรือมีการเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 

การจัดต้ังบริษัทเพ่ือ

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ 

Holding ของบริษัท

จ ด ท ะ เ บี ย น แ บ บ 

Primary Listing 

การเปลี่ยนลักษณะ

ห รื อ รู ป แ บ บ ข อ ง

บ ริ ษั ทจ ดทะ เ บี ย น

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ บ บ 

Secondary Listing 
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บทที่ 4 

เบ็ดเตลด็ 

 

เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัตามวรรคหน่ึง ให้

หมายความรวมถึงกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการควบกิจการ 

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ เป็นตน้ 

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอ

ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยให้นาํหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

บงัคบัโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 ขอ้ 139 ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กบั

ตลาดหลกัทรัพยต์ลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด    

  คณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนดแนวทางปฏิบัติ หรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558   

 

(ลงนาม) สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 

 (นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

  

หน้าท่ีของบริษัท 

อาํนาจในการ 
กาํหนดแนวทาง 
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หมายเหตุ:  

*1.  บทเฉพาะกาลเร่ืองการดาํรงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 

  ให้นาํหลกัเกณฑเ์ร่ืองการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนการดาํรงคุณสมบัติของ

หลกัทรัพยเ์ร่ืองมูลค่าท่ีตราไวม้าใชก้บับริษทัจดทะเบียนทุกบริษทั ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าท่ี

ตราไวข้องหุน้นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาทอยูก่่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 หรือบริษทัจดทะเบียนท่ีท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัมีมติใหล้ดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2559  

ภายหลงัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้อง

หุน้จากมูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมหรือจากมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 

2559 เวน้แต่เป็นการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 58/2 หรือขอ้ 122/2 ของขอ้บงัคบัน้ี  

 (*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

**2.  บทเฉพาะกาลเร่ืองคุณสมบัติของผู้ย่ืนคําขอและการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน ในส่วน

ที่เกีย่วกบัผู้รับผดิชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี 

 

 2.1 ไม่ใหน้าํความในเร่ืองคุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน และ

ผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบัผูย้ื่นคาํขอท่ียื่นคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออก

ใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อสาํนกังานก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่าง

พิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

 2.2 ไม่ใหน้าํความในเร่ืองการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบั ผูรั้บผิดชอบ

สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทัจด

ทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นคาํขอตามบทเฉพาะกาลขอ้ 2.1 หรือท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

อยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 โดยให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการดาํรง

สถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกับผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู ้

ควบคุมดูแลการทาํบญัชีดงัต่อไปน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 (1) มีผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินท่ีมีคุณสมบติัเร่ืองการผ่าน

การอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีสาํนกังานกาํหนด   

 (2) มีผูค้วบคุมดูแลการทาํบัญชีท่ีเป็นผูท้าํบัญชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้และผา่นการอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีสาํนกังานกาํหนด  

  

บทเฉพาะกาล 
เร่ืองการดาํรงมูลค่า 
ท่ีตราไว้ของหุ้น 

บทเฉพาะกาลเร่ือง

การดาํรงสถานะ

สําหรับ บจ. ท่ีเป็นผู้

ย่ืนคําขอตามบท

เฉพาะกาลข้อ 2.1 

หรือเป็น บจ. ก่อน  
1 มกราคม 2561   
   

บทเฉพาะกาลเร่ือง

คุณสมบัติผู้ย่ืนคําขอ

สําหรับผู้ย่ืน IPOก่อน

1 มกราคม 2561   
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ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงผูด้าํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุด

สายงานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีโดยผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสาย

งานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีแทนไม่เคยดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียน

อ่ืนมาก่อน หรือพน้จากตาํแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้เกิน 1 ปี ใหบ้ริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบ

สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ี 

 

 2.3  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงผูด้าํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงาน

บญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีโดยผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชี

และการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีแทนเคยดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาก่อน 

และพน้จากตาํแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี ให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบสูงสุดสาย

งานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีตามวรรคหน่ึงของบทเฉพาะกาลขอ้ 2.2 แทน ตั้งแต่วนัท่ี  

1 มกราคม 2562  เป็นตน้ไป 

 

2.4 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นผู ้ยื่นคาํขอตามบทเฉพาะกาลขอ้ 2.1 หรือท่ีมีหุ้น

สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” อาจยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย ์จด

ทะเบียนที่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) 

หากมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยไม่นาํหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอในส่วนของผูรั้บผิดชอบสูงสุด

สายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีมาใชบ้งัคบั 

 (**บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็น

ต้นไป) 

 

***3. บทเฉพาะกาลเร่ืองระยะเวลาการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ และหน้าที่การดํารงสถานะ

เพิม่เตมิของ Holding 

 3.1 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดหา้มผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้

และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ 49 ขอ้ 113 หรือขอ้ 134 (5) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 และยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ให้การห้ามดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบัจนกว่าจะครบ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

บทเฉพาะกาลสําหรับ 

กรณี บจ. มีการเปลีย่น 

CFO หรือสมุห์บัญชี  

(กรณีคนเดมิ)   

บทเฉพาะกาลสําหรับ 

กรณี บจ. ท่ีเป็นผู้ย่ืนคํา

ขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 

2.1 หรือเป็น บจ. ก่อน 1 

มกราคม 2561  มีการ

เปลีย่น CFO หรือ

สมุห์บัญชี  

(กรณีคนใหม่)   

บทเฉพาะกาลสําหรับ 

กรณี บจ. ท่ีเป็นผู้ย่ืนคํา

ขอตามบทเฉพาะกาล

ข้อ 2.1 หรือเป็น บจ. 

ก่อนข้อบังคับนี้ใช้

บังคับ ขอย้ายจาก mai 

มา SET   
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3.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีหนา้ท่ีดาํรงสถานะการเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัแกนตามขอ้ 66 

(3) หรือข้อ 130 (3) ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และยงัปฏิบติัหน้าท่ีไม่

ครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดทะเบียนนั้นมีหนา้ที่ในการดาํรงสถานะ

ดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้น 

 

****4. บทเฉพาะกาลเร่ืองคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคําขอ 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นคาํขอไดย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัต่อตลาดหลกัทรัพยก่์อนวนัท่ี 17 สิงหาคม 

2563 ให้ความในเร่ืองดงัต่อไปน้ีของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญั

หรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปกบัผูย้ื่นคาํขอดงักล่าวซ่ึง

ไดย้ื่นคาํขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น พร้อมดว้ยการรับรองความ

ครบถว้นของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจากผูย้ื่นคาํขอและท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือใหต้ลาด

หลกัทรัพยพิ์จารณาคาํขอดงักล่าวต่อไป 

(1) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 2 การรับหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(2) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1 ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้น

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 

(3) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอตามบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ

ของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 2 ผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญัเพ่ือการ

เป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

(****บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็น

ต้นไป) 
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****5. บทเฉพาะกาลเร่ืองการจดัประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 

 ไม่ใหน้าํความในเร่ืองการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มูลตามขอ้ 32/1 และขอ้ 99/1 ของขอ้บงัคบัน้ีมา

ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนดงัต่อไปน้ี 

 (1) บริษัทจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อยูก่่อนวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563  

 (2) บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นคาํขอตามบทเฉพาะกาลขอ้ 4 

 (3) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาด

หลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” ภายหลงัจากวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 และไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือให้

ขอ้มูลตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ

เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” แลว้ และต่อมาหุ้นสามญัของบริษทั

ดงักล่าวไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock 

Exchange of Thailand (SET)) 

(****บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็น

ต้นไป) 

 

****6. บทเฉพาะกาลเร่ืองการย้ายจาก mai มา SET ในส่วนที่เกี่ยวกับประธานกรรมการและบุคคลที่

ดาํรงตาํแหน่งผู้จดัการหรือตาํแหน่งเทยีบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

 ไม่ให้นําความในเร่ืองคุณสมบัติของผูย้ื่นคาํขอในส่วนของบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการและบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงตอ้งมิใช่บุคคล

เดียวกนัตามขอ้ 4 (6) (ง) ของขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” อยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ซ่ึงไดย้ื่นคาํ

ขอให้รับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(The Stock Exchange of Thailand (SET)) 

(****บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็น

ต้นไป) 

 

****7. บทเฉพาะกาลเร่ืองการดํารงสถานะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานกรรมการและบุคคลที่ดํารง

ตาํแหน่งผู้จดัการหรือตาํแหน่งเทยีบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

 ไม่ให้นําความในเร่ืองการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 59/2 และข้อ 123/2 ของ

ขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนจนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะมีการเปล่ียนแปลงผูด้าํรงตาํแหน่ง

ดงักล่าว 
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(****บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 เป็น

ต้นไป) 

*****8.  บทเฉพาะกาลเร่ืองคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนคําขอ  

  ให้ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นคาํขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 2 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้น

สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 

2563 ยงัคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผูย้ื่นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัต่อตลาดหลกัทรัพย์ก่อนวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2564 ซ่ึงไดย้ื่นคาํขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กาํหนดอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

พร้อมดว้ยการรับรองความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจากผูย้ื่นคาํขอและท่ีปรึกษาทางการเงิน

ของผูย้ื่นคาํขอเพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาคาํขอดงักล่าว 

(*****บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงมีผลบังคับใช้วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพย ์เห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรับหลกัทรัพยข์อง

บริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยและบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์โดยรวบรวม

หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนเขา้ใจโครงสร้างหลกัเกณฑต่์างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสามารถ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 
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แนวทางการพจิารณากาํหนดระยะเวลาการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ 

ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

 

  การกาํหนดระยะเวลาในการหา้มบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัจด

ทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระทาํความผิด ตลอดจน

ผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุน้ และประชาชนโดยส่วนรวม 

 

กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนด

เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 การพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการหา้มบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการ

และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยใ์ห้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

กรณีฝ่าฝืนข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.

หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา

การใส่ช่ือ

สูงสุด (ปี) 

1. ฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยคาํสัง่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเหตุให้

บริษทัถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 *  ระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

  -   ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี  

 * งบการเงิน 

- ไม่นาํส่งงบการเงินนานเกิน 1 ปี  

- ไม่ช้ีแจงขอ้มูลงบการเงินท่ีมีสาระสาํคญั 

* ไม่แต่งตั้งผูต้รวจสอบอิสระ 

*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน  

*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง 

 บริษทัจดทะเบียน 

* เพิกเฉยไม่ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 

*  ฝ่าฝืนขอ้กาํหนดมากกวา่หน่ึงเร่ือง 

2.  ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํสั่งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมี

ผลเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
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ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.

หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา

การใส่ช่ือ

สูงสุด (ปี) 

3.  เจตนาฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลเสียหาย

อยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 5 

 

 ทั้งน้ี การกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณากาํหนดระยะเวลาตามลกัษณะ

ความผิดและระดบัความร้ายแรงของการกระทาํผิดนั้น โดยแบ่งตามระดบั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดบัความร้ายแรง ระยะเวลาในการใส่ช่ือสูงสุด 

3 ปี 5 ปี 10 ปี 

น้อย 6 เดือน 1 3 

ปานกลาง 1 ปี 6 เดือน 3 5 

มาก 3 5 10 
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