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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน 

“ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2560 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1) 
(7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม 2561  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์าม
ขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายความรวมถึงผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ท่ีไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้
ความในขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 และขอ้ 34 

“ส าน ักงาน” หมายความว่า ส าน ักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ
อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหมี้การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน “ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็เอไอ (mai)”  

“บริษทัย่อย” “ผูย้ื่นค าขอ” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงิน” “ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี” “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูมี้ส่วนร่วมในการ
บริหาร” และ “ผูถื้อหุน้สามญัรายย่อย” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  

ผลบังคับใช้ 

บทนิยาม 
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หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

  
ขอ้ 3 หลกัทรัพยท่ี์อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) หุน้สามญั 

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

และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
(2) หุน้บุริมสิทธิ 

(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท และช าระเตม็มูลค่าแลว้ทั้งหมด 
(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว ้นข้อจ ากัดท่ีเป็นไปตาม

กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั   
(3) ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

(ก) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ข) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตาม

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

(4) หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (ก) เป็นหุ้นกู้ท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานในลกัษณะการเสนอขายต่อ
ประชาชนหรือผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผูย้ื่นค าขอต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 
  (ข) ระบุช่ือผูถื้อ 

 (ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้นกู ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย
และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

(5) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้
  (ก) เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านักงานในลกัษณะการ
เสนอขายต่อประชาชนหรือผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 

 (ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
 (ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไป

ตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

คุณสมบัติหลกัทรัพย์ 

หุ้นสามัญ 

หุ้นกู้และหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

 ใบแสดงสิทธิในการ  
ซ้ือหุ้นเพิม่ทุนท่ีโอน
สิทธิได้ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
ส่วนที่ 1 

ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) 
 

ขอ้ 4 ผูย้ื่นค าขอท่ีจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัตามส่วนท่ี 1 ของหมวด 2 ตอ้งมี      
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

(1) สถานะ 
 เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย

ไทยจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(2) ทุนช าระแลว้  

   มีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 
(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 300 ราย 
(ข) ผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

ของทุนช าระแลว้ หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้
สามญัไม่นอ้ยกว่า 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุ้นไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยการซ้ือขายท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ให้ผ่อนผนัการนับจ านวนผูถื้อหุ้นตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุ้น
ตาม (ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็น
ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุน
ท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย 

(4) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
(ก) จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุน

ช าระแลว้ 
(ข) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
(ค) หุน้ท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและไดรั้บการอนุญาตจากส านกังานแลว้ 

ยกเวน้กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
(5) ผลการด าเนินงาน 

มีผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี และมีการ
ด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี
ก่อนยื่นค าขอ    

สถานะ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

คุณสมบัติบริษัท 

การเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน 

ผลการด าเนินงาน 

ทุนช าระแล้ว 
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(ก) มีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขอโดยมีก าไรสุทธิในปี
ล่าสุดไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ 

  ก าไรสุทธิขา้งตน้ให้หมายถึง ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามปกติ
หลงัภาษีตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงินหรือ
งบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอ 

(ข) มีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนยื่นค าขอและมีมูลค่าหุน้สามญั
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 1,000 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอมี
ก าไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีก าไรก่อน
หกัตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ 
โดยมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาดใหก้ าหนดดงัต่อไปน้ี 

  (ข.1) ในกรณีท่ีผูย้ื ่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป  
    (ข.2) ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 ปี
นับแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาท่ีเป็นธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น
ผูก้  าหนด 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการ
รวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานับผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้น
และมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการ
ควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(6) ฐานะการเงิน 
(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตาม

สภาพธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทและมีส่วนของผูถื้อหุน้ก่อน

การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์
(7) การบริหารงาน 
 (ก) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (ก.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึง

การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

 (ก.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บังคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย์ 

การบริหารงาน 

ฐานะการเงิน 
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 (ข) มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ชดัเจนและในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอ านาจให้ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทน
คณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

  (ค) มีผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผู ้ควบคุมดูแลการ
ท าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

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

ของผูย้ื่นค าขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองคป์ระกอบและคุณสมบติัตามท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน    
   (ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 ใหผู้ย้ื่นค าขอจดัท าและน าส่งรายช่ือของกรรมการตรวจสอบ
และรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

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

(9) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน 
(10) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 
 (ก)  มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 (ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(12) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
 ผูย้ื่นค าขอตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ให้ความเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
  

งบการเงินและ 
ผู้สอบบัญชี 

การก ากบัดูแลและ 
การควบคุมภายใน 

ความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
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ส่วนที่ 2 

ผู้ย่ืนค าขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 
 

ขอ้ 5 ในส่วนน้ี 
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้”  หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือหุ้นใน

บริษทัอ่ืนเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง    
*“-”  
(*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บริษัทแกน” ในข้อ 5 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ”
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

**“บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั” หมายความว่า บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เฉพาะบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัย่อยของผูย้ื่นค าขอ 
(2) เป็นบริษทัท่ีผูย้ื่นค ำขอไม่สำมำรถถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวไดถึ้งสัดส่วนท่ีจะเป็น

บริษทัยอ่ยตำม (1) เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัตำมกฎหมำยอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในกำรร่วมทุนกบัภำครัฐ โดยผูย้ื่นค ำขอ
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว และผูย้ื่นค ำขอแสดงไดว้่ำ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริษทัดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทันั้น 

(**เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อ 5 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 
เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 6 กรณีผูย้ื่นค าขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4  
(2) ไม่มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอ หรือถือหุน้ไม่ว่าในจ านวนใดๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของผูย้ื่นค า
ขออย่างมีนยัส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เฉพาะกรณีบริษทั
ยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3) แสดงไดว้่ากรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั และบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ ยกเวน้กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลได้
ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  

บทนิยาม 

คุณสมบัติของ 
Holding 
Company 
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(4) ถือหุน้ในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค าขอ
อย่างนอ้ย 1 บริษทัเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั
ย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมีอ านาจ
บริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

(5) ไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจดัการเงินลงทุน (Investment Company) 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

(6) ในกรณีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ”
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)  

 
*ขอ้ 7 - 
 
*ขอ้ 8 - 
 
(*ยกเลิกความในข้อ 7 และข้อ 8 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพย์

จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 9 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเปล่ียนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจโดย

การถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวยื่นค าขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นค าขอใหม่ได ้  

 
ขอ้ 10 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ไดย้ื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยใ์หรั้บหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และ
บริษทัจดทะเบียนไดย้ื่นค าขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์
อาจพิจารณาใหรั้บหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เดิมได ้
  

การเปลีย่นการ
ประกอบธุรกจิเป็น 
Holding Company 

การจัดตั้งบริษัท 
เพ่ือประกอบธุรกิจ  
Holding Company 
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หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

ส่วนที่ 1 
การย่ืนค าขอ 

 
ขอ้ 11 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 
 
ขอ้ 12 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพและใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู ้ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกบัหรือภายหลงั
การยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้ให้ผูย้ื่นค าขอ
ยื่นขอจดทะเบียนภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 13 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันท่ีออก
ทั้งหมด และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุ้นกูท่ี้ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทท่ีขอจดทะเบียน แต่ผูย้ื่นค าขอไม่ตอ้งขอ
จดทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 
ขอ้ 14 ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ท่ีมิใช่หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จ ด

ทะเบียนเม่ือหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขออยูร่ะหวา่งการถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผู ้
ยื่นค าขอมีเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญั เม่ือไดรั้บแจง้เหตุ
ดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์

(2) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 
(3) มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
 
ขอ้ 15 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัอ่ืน

ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ียกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพย์
พิจารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญท้ังหมด 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หลกัทรัพย์อ่ืน 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เหตุท่ีท าให้ไม่อาจย่ืน
ขอจดทะเบียน 

การย่ืนค าขอจด
ทะเบียนหุ้นสามัญ 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 
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ขอ้ 16 ผูย้ื่นค าขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุน้รายย่อยเพ่ือใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตอ้งกระจาย
การถือหุน้รายยอ่ยใหเ้สร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับหุน้สามญัใหท้ราบ 

หากมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถกระจายการถือหุน้รายย่อยไดค้รบถว้นภายในก าหนดเวลา 
ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้ขอผ่อนผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อน
วนัครบก าหนดดงักล่าว 

เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุ้น
ท่ีขอผอ่นผนัตามวรรคสอง โดยจะผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 
ขอ้ 17 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการ

ด าเนินงานของผูย้ื่นค าขอในระหว่างท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 16 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบติั
ของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นค าขอเสมือนเป็นการพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ได ้

 
ขอ้ 18 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้ผูย้ื่นค าขอ

ท่ียงัขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยยื่นค าขอใหรั้บหุน้สามญัใหม่ 
(1) ผูย้ื่นค าขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 16 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื ่นค าขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้ 16 มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นค าขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
ขอ้ 19 ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด พร้อมทั้ง

ช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ 
ในการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือ

หุ้นกูท่ี้เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ผูย้ื่นค าขอเปิดเผยขอ้ก าหนดสิทธิ แบบรับรอง
ลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิและการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบั
กรณีดงักล่าว และขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์
ในระบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

ขอ้ 20 ในการยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพย ์ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณสมบติั
และขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอ 
  

การพจิารณาค าขอ
ใหม่กรณีมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญ 

กรณีที่อาจให้ 

ย่ืนค าขอใหม่ 

วิธีการย่ืนค าขอ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อยให้ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 

การย่ืนค าขอจด
ทะเบียนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่เสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 



 

10 

ส่วนที่ 2 
การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 21 ในระหว่างพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ

เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพย ์ใหย้ื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน 
ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดใหก้ารแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมี
ผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 22 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจง ส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานใดเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
ขอ้ 23 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหลกัทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ท าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละผูย้ื่นค าขอ และสั่งรับ
หลกัทรัพยท่ี์ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสั่งรับหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมิใช่หุ้นสามญัให้สั่งรับ
พร้อมหรือภายหลงัการสัง่รับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 24 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผอ่นผนัคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ
ในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาค าขอและสัง่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 23  

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

 ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ
ต่อประชาชน 
 

ขอ้ 25 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
ของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจท าใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจท า
ให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุน 
หรือท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เป็นตน้ คณะกรรมการ
จะสัง่ไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

การส่ังรับหลกัทรัพย์ 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การผ่อนผันเกณฑ์
คุณสมบัติในเชิงตัวเลข
หรือเชิงปริมาณ
(Quantitative Criteria) 

 

การพจิารณารับหุ้น
ของผู้ย่ืนค าขอ 
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ขอ้ 26 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาค าขอ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของผูย้ื่นค าขอ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุ้นสามญัท่ียื่นขอจดทะเบียน
ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขายหรือสงสัยว่าจะมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญั
ของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาค า
ขอใหรั้บหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 27 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแล้ว 
 การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นบัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อมูล
หรือเอกสารตามขอ้ 21 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 22 จนถึงวนัท่ีไดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถูกตอ้งครบถว้น 
 

ขอ้ 28 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุน้สามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ให้ผูย้ื ่นค าขอห้ามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการก าหนดน าหุน้และหลกัทรัพยอ์อกขายตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้จากผูย้ื่นค าขอ
หรือไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากการแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการหา้มขาย ใหผู้ย้ื่นค าขอหา้มบุคคล
นั้นน าหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 29 ให้ผูย้ื่นค าขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์กับตลาดหลกัทรัพย์ 

(Listing Agreement) ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และคณะกรรมการ
อาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ในการลงนามของผูย้ื่นค าขอ ใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัผูย้ื่นค าขอเป็นผูล้งนาม
โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 30 ให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ีเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการสัง่รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นอนัเป็นผลใหไ้ม่สมควรท าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
ขอ้ 31 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและ

ภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

การห้ามซ้ือขายหุ้น
ระหว่างพจิารณา 
ค าขอ 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การลงนามใน 

ข้อตกลงการ 
จดทะเบียน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 

การห้ามขายหุ้นและ
หลกัทรัพย์ภายใน
เวลาที่ก าหนด 
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ขอ้ 32 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุน ให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนักบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด  

 
ขอ้ 33 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมีการซ้ือขายใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ช าระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ”  

 
ขอ้ 34 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวอาจยื่นค าขอให้
คณะกรรมการก าหนดใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามขอ้ก าหนดดงักล่าวกไ็ด ้
 

ขอ้ 35 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
อาจยื่นค าขอใหรั้บหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ตาม
ขอ้บงัคบัน้ีก็ได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจพิจารณาค าขอเสมือนหน่ึงการพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ 
โดยอาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) 
(2) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามขอ้ 4 (4) 
(3) การก าหนดใหผู้ย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอตามขอ้ 20 
(4) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 28 
ในกรณีท่ีระยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายของบริษทั

จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้นและหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลา ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยด์งักล่าว
ยงัคงมีอยูต่่อไปจนกวา่จะครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
บญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียน
ตามวรรคหน่ึง 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิม่ทุน 

การช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี 

การย่ืนค าขอเพ่ือให้หุ้น
สามัญเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนที่มีการซ้ือ
ขายใน mai 

การย่ืนค าขอเพ่ือ 
ท าการซ้ือขายใน 
SET 



 

13 

เม่ือหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือ
ขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” แลว้ ใหถื้อวา่หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่แลว้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ตามขอ้บงัคบัน้ีในวนัเดียวกนัดว้ย  

 
ขอ้ 36 ใหค้ณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบติัหรือหลกัเกณฑใ์นการด ารงสถานะเพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
  

หมวด 4 
หลกัเกณฑ์ปฏิบัตใินส่วนที่เกีย่วกบัการรับหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 37 หลกัเกณฑป์ฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี ให้ถือ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ยกเวน้กรณีมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะส าหรับบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัน้ี  

(1) คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาทางการเงิน  
(3) การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
(4) การด ารงสถานะในการเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(5) การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนท่ีเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
หมวด 5 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 
  

ขอ้ 38 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัการใดๆ ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข
และวิธีการในเร่ืองดงักล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 
  

อ านาจในการก าหนด
แนวทางการด ารง
สถานะ 

หลกัเกณฑ์ปฏิบัติ
เกีย่วกบัการรับ
หลกัทรัพย์ 

การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการใดๆ  
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หมวด 6 

การเพกิถอน 
 

ขอ้ 39 ให้น าหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วย
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด 7 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 40 บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 
หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 41  ไม่ใหน้ าความในเร่ืองคุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน
และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบัผูย้ื่นค าขอท่ียื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านกังานก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัและตลาดหลกัทรัพยอ์ยูร่ะหว่าง
พิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 42 ไม่ให้น าความในเร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบั 

ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักับ
บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นค าขอตามขอ้ 41 หรือท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ก่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการด ารงสถานะของ
บริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท า
บญัชีดงัต่อไปน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
  (1) มีผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินท่ีมีคุณสมบติัเร่ืองการผ่านการ
อบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนด   
  (2) มีผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีท่ีเป็นผูท้  าบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
และผา่นการอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชี ตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนด  
 
 

หน้าที่ของบริษัท 

การเพกิถอน
หลกัทรัพย์ 

บทเฉพาะกาลเร่ือง
คุณสมบัติผู้ย่ืนค าขอ
ส าหรับผู้ย่ืน IPOก่อน
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

บทเฉพาะกาลเร่ือง
การด ารงสถานะ
ส าหรับ บจ. ท่ีเป็นผู้
ย่ืนค าขอตามข้อ 41 
หรือเป็น บจ. ก่อน
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
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ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีโดยผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูร้ับผิดชอบสูงสุด
สายงานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีแทนไม่เคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนมาก่อน หรือพน้จากต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้เกิน 1 ปี ให้บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้ 43 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุด
สายงานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีโดยผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีแทนเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมา
ก่อน และพน้จากต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบสูงสุดสาย
งานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามวรรคหน่ึงของขอ้ 42 แทน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
เป็นตน้ไป 

ขอ้ 44 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นค าขอตามขอ้ 41 หรือท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ก่อนวนัที่ขอ้บังค ับน้ีมีผลใช้บังค ับมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่มี 
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นค าขอใหร้ับ
หุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” หากมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้บงัคบัน้ี โดยไม่น าหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอในส่วนของผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีมาใชบ้งัคบั 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
 
      (ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 ก าหนดให้บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใช้บงัคบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยต่์อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกับบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และโดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรเพ่ิมเติมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณสมบติัของ
ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู ้ควบคุมดูแลการท าบัญชี เพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี  

บทเฉพาะกาล 
กรณี บจ. ท่ีเป็นผู้ย่ืนค า 
ขอตามข้อ 41 หรือเป็น 
บจ. ก่อนข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ มีการเปลีย่น CFO 
หรือสมุห์บัญชี  
(กรณีคนใหม่)   

บทเฉพาะกาล 
กรณี บจ. มีการเปลีย่น 
CFO หรือสมุห์บัญชี 
(กรณีคนเดมิ)   


