ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1)
(7) (10) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
บทนิยาม
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มี
การมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตาม
ข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้น
ความในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 34
“สานัก งาน” หมายความว่า สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุ นว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษ ทั จดทะเบี ย น” หมายความว่า บริ ษ ทั ที ่ มี หุ ้น สามัญ จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้มีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใน “ตลาดหลักทรั พย์
เอ็มเอไอ (mai)”
“บริ ษทั ย่อย” “ผูย้ ื่นคาขอ” “ผูบ้ ริ หาร” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ด
สายงานบัญชี และการเงิ น” “ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ” “ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง” “ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่” “ผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการบริ หาร” และ “ผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนด
ไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
ข้อ 3 หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) หุน้ สามัญ
(ก) มีมลู ค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ น้ สามัญ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย
และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(2) หุน้ บุริมสิ ทธิ
(ก) มีมลู ค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่ มี ข ้อจ ากัดในการโอนหุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ ยกเว้นข้อจ ากัดที่ เป็ นไปตาม
กฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
(3) ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
(ก) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ข) ไม่มี ข อ้ จากัด ในการโอนใบแสดงสิ ท ธิ ยกเว้น ข้อ จากัด ที่ เ ป็ นไป
ตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
(ค) มีอตั ราส่ วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ 1 หุน้
(ง) มีระยะเวลาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ
(4) หุน้ กูแ้ ละหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(ก) เป็ นหุ ้นกูท้ ี่ ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานในลักษณะการเสนอขายต่ อ
ประชาชนหรื อผูถ้ ื อ หุ ้นเดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อหุ ้น เฉพาะกรณี ผูย้ ื่ นค าขอต้องด าเนิ นการตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว
(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ ้นกู้ ยกเว้นข้อจากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมาย
และต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
(5) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุ น้ กู้
(ก) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานในลักษณะการ
เสนอขายต่ อประชาชนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น เฉพาะกรณี ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว
(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไป
ตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
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คุณสมบัติหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิ ทธิ

ใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอน
สิ ทธิได้

หุ้นกู้และหุ้นกู้
แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

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

ผูย้ ื่นคาขอที่ จะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญตามส่ วนที่ 1 ของหมวด 2 ต้องมี คุณสมบัติบริษัท

(1) สถานะ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นนิ ติบุคคลที่ มี
กฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(2) ทุนชาระแล้ว
มีทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท
(3) การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
(ก) มีผถู ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 300 ราย
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 ของทุนชาระแล้ว หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้วในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอมีทุนชาระแล้วเฉพาะ
หุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยการซื้ อขาย
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ใช้ในการซื้ อขายหุ น้ สามัญ
(ค) ให้ผ่อนผันการนับจานวนผูถ้ ือหุ ้นตาม (ก) และอัตราส่ วนการถือหุ ้น
ตาม (ข) ในส่ วนที่ กองทุ นรวมหรื อโครงการลงทุ นที่ ได้รับอนุ มตั ิ ตามกฎหมายถื อหุ ้นอยู่ โดยให้นับเป็ น
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญรายย่อ ย 10 รายต่ อทุ กร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นสามัญที่ กองทุ นรวมหรื อโครงการลงทุ น
ที่ ได้รับอนุ มตั ิ ตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิ น 100 ราย
(4) การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
(ก) จานวนหุ ้นที่ เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
ทุ นชาระแล้ว
(ข) มีการเสนอขายหุน้ โดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ค) หุ น้ ที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสานักงานแล้ว
ยกเว้นกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเป็ นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
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สถานะ

ทุนชาระแล้ว
การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อย

การเสนอขายหุ้น
ต่ อประชาชน

(5) ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
มีผลการดาเนิ นงานตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ และมีการ
ดาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ก่อนยื่นคาขอ
(ก) มีผลการดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอโดยมีกาไรสุ ทธิ ในปี
ล่าสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
กาไรสุ ทธิ ขา้ งต้นให้หมายถึง กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามปกติ
หลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชี ตามงบการเงินหรื อ
งบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอ
(ข) มีผลการดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนยื่นคาขอและมีมลู ค่าหุน้ สามัญ
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอมี
กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิ นและภาษีเงิ นได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีกาไรก่อน
หักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
โดยมูลค่าหุน้ สามัญตามราคาตลาดให้กาหนดดังต่อไปนี้
(ข.1) ในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปี
นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
(ข.2 ) ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปี
นับแต่ วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุ ้นต่ อประชาชน ให้ใช้ราคาที่ เป็ นธรรมซึ่ งที่ ปรึ กษาทางการเงิ นเป็ น
ผูก้ าหนด
ในกรณี ผูย้ ื่นคาขอเกิ ด จากการควบกิ จการ การปรั บโครงสร้ างทางธุ ร กิ จ
หรื อการรวมกิ จการ ตลาดหลักทรั พย์อาจพิ จารณานับผลการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องได้หากผูย้ ื่นคาขอมี กลุ่ม
ผูถ้ ื อ หุ ้นและมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดี ยวกันมาตั้งแต่
ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
ฐานะการเงิน
(6) ฐานะการเงิน
(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงิ นมัน่ คงและมีเงิ นทุนหมุนเวียนเพียงพอตาม
สภาพธุรกิจที่เป็ นอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ข) มี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทและมี ส่วนของผูถ้ ื อ หุ ้น
ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนมากกว่าศูนย์
(7) การบริ หารงาน
การบริหารงาน
(ก) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อลักษณะที่ แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารกิ จการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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(ก.2) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรื อ ข้อ ตกลงการจดทะเบี ย นหลักทรัพ ย์กบั ตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนหนัง สื อ เวีย นที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ ที่ อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจ
ของผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(ข) มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั อย่าง
ชัดเจนและในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีการมอบหมายอานาจให้ผจู ้ ดั การหรื อบุคคลอื่ นปฏิ บตั ิ การแทน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ในเรื่ องใด การมอบหมายอานาจดังกล่ า วต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ค) มี ผู ร้ ั บ ผิด ชอบสู ง สุ ด สายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น และผู ้ค วบคุ ม ดูแ ล
การทาบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(8) การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
(ก) จัดให้มีระบบการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อกากับดูแลการดาเนิ น งาน
ของผูย้ ื่นคาขอให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้
(ก.1) กรรมการอิสระซึ่ งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมี องค์ประกอบ คุ ณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดทาและนาส่ งรายชื่ อของกรรมการตรวจสอบ
และรายชื่ อ และขอบเขตการดาเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ต ามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์
ที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
(10) งบการเงินและผูส้ อบบัญชี
(ก) มี ง บการเงิ น ที่ มี ล ัก ษณะและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ข) ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(12) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผู ย้ ื ่น ค าขอต้อ งมอบหมายให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ห รื อ บุค คลภายนอกที่
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่ เป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
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การกากับดูแลและ
การควบคุมภายใน

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
นายทะเบียนหลักทรั พย์

ส่ วนที่ 2
ผู้ยนื่ คาขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
ข้อ 5 ในส่ วนนี้
บทนิยาม
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ น้ ” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ ้นใน
บริ ษทั อื่นเป็ นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
“บริ ษทั แกน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูย้ ื่นคาขอ
(2) เป็ นบริ ษทั ที่ ผยู ้ ื่นคาขอไม่สามารถถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่ วนที่
จะเป็ นบริ ษทั ย่อยตาม (1) เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ โดยผู ้
ยื่นคาขอถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และผูย้ ื่นคาขอ
แสดงได้วา่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั นั้น หรื อ
(3) เป็ นบริ ษทั ที่ผยู ้ ื่นคาขอมีการถือหุน้ ตามที่ได้รับการผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์
เมื่ อมี เหตุ จาเป็ นและสมควร
ข้อ 6 กรณี ผยู ้ ื่นคาขอประกอบธุ รกิ จโดยการถื อหุ ้นจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ คุณสมบัติของ
Holding
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
Company
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่ องผลการดาเนิ นงาน
(2) ไม่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ หรื อถือหุ น้ ไม่ว่าในจานวนใดๆ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการของผูย้ ื่นคาขอ
อย่างมีนยั สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เฉพาะกรณี บริ ษทั แกน
เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) มี กาไรสุ ทธิ หรื อมี มูลค่ าหุ ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั แกน
(4) แสดงได้ว่ากรรมการและผูบ้ ริ หารของผูย้ ื่นคาขอเป็ นบุคคลซึ่ งรับผิดชอบใน
การบริ หารจัดการบริ ษทั แกน และบริ หารจัดการบริ ษทั แกนมาอย่างต่ อเนื่ องไม่ น้อยกว่า 1 ปี ก่ อนยื่นค าขอ
ยกเว้นกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเป็ นสถาบันการเงินซึ่ งหน่วยงานที่กากับดูแลได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารไว้เป็ นอย่างอื่น
(5) แสดงได้ว่าผูย้ ื่นคาขอมีอานาจควบคุม หรื อมีอานาจบริ หารจัดการบริ ษทั
แกนได้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(6) ถือหุ ้นในบริ ษทั แกน 1 บริ ษทั ตลอดเวลาที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยอาจ
เปลี่ยนบริ ษทั แกนก็ได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
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(7) ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิจบริ หารจัดการเงินลงทุน (Investment
Company) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(8) มีบริ ษทั แกนเป็ นธุรกิจหลัก และบริ ษทั แกนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 7
คุณสมบัติบริษัทแกน
ข้อ 7 บริ ษทั แกนที่ผยู ้ ื่นคาขอถือหุน้ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี บริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายไทย
(ก) มีคุณ สมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นคุณ สมบัติเ รื่ องสถานะของผูย้ ื่น ค าขอ
การกระจายการถือหุน้ รายย่อย คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผูค้ วบคุมดูแล
การทาบัญชี การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทะเบียน
หลักทรัพย์
(ข) ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ค) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
(2) กรณี บริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(ก) มีคุณสมบัติตาม (1) ยกเว้นเรื่ องสถานะและคุณสมบัติในเรื่ องกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
(ข) มี กรรมการที่ มีถิ่นที่ อยู่ใ นประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

ข้อ 8 การพิจารณาเกณฑ์กาไรสุ ทธิ ตามหมวดนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากกาไร การพิจารณา
กาไรสุ ทธิ
สุ ทธิ ตามงบการเงินหรื องบการเงินรวมของทั้งผูย้ ื่นคาขอและบริ ษทั แกน
ข้อ 9 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุ รกิจเป็ นการประกอบธุ รกิจโดย การเปลีย่ นการ
การถือหุน้ อันอาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน ประกอบธุรกิจเป็ น
Holding Company
ดังกล่าวยื่นคาขอให้พิจารณาเสมือนเป็ นการยื่นคาขอใหม่ได้
ข้อ 10 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การจัดตั้งบริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิ จโดยการถื อหุ ้น การจัดตั้งบริษัท
เพื่อ รองรับ การปรับโครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น โดยบริ ษ ทั ที่ จดั ตั้งใหม่ไ ด้ยื่นคาขอต่อ เพือ่ ประกอบธุรกิจ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ ห้รั บ หลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ทั เป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นแทนหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษทั Holding Company
จดทะเบี ย น และบริ ษ ัท จดทะเบี ย นได้ยื่ น ค าขอจะเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์ข องตนจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
แทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้
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หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 1
การยืน่ คาขอ
ข้อ 11 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 12 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ บุริมสิ ทธิ หุ น้ กู้ หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพและใบสาคัญแสดง การยื่นขอจดทะเบียน
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื อหุ ้นกู้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรื อภายหลัง หลักทรั พย์ อนื่
การยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในการยื่นขอจดทะเบี ยนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิ ทธิ ได้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอ
ยื่นขอจดทะเบียนภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 13 ให้ผูย้ ื่ นค าขอยื่ นขอจดทะเบี ยนหุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ ที่ มีคุ ณ สมบัติ เ ช่ นเดี ย วกันที่ ออก
ทั้งหมด และทุกครั้งที่ มีการออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุ ้นกูท้ ี่ ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน แต่ผยู ้ ื่นคาขอไม่ตอ้ งขอ
จดทะเบี ยนทุกครั้งที่ มีการออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ
การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ข้อ 14 ผู ย้ ื่น คาขอไม่อ าจยื่น คาขอให้รับ หลัก ทรั พ ย์ที่ มิใ ช่ หุ ้น สามัญ เป็ นหลัก ทรัพ ย์ เหตุที่ทาให้ ไม่ อาจยื่น
จดทะเบี ย นเมื่ อ หุ ้นสามัญของผูย้ ื่ นค าขออยู่ร ะหว่า งการถู ก สั่ งห้า มซื้ อ หรื อ ขายหลักทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น ขอจดทะเบียน
เนื่ องจากผูย้ ื่นคาขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญ เมื่อได้รับ
แจ้งเหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
(2) อยู่ร ะหว่า งการดาเนิ น การตามแผนฟื้ นฟูกิ จ การตามกฎหมายว่า ด้ว ย
ล้มละลาย หรื อ
(3) มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง
ข้อ 15 ผูย้ ื่นคาขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรื อผูย้ ื่นคาขอที่มีคุณสมบัติอื่น การยื่นคาขอจด
ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ ้นรายย่อย อาจยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์ ทะเบียนหุ้นสามัญ
พิจารณารับหุน้ สามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
ข้อ 16 ผูย้ ื่นคาขอที่ตอ้ งกระจายการถือหุ น้ รายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจาย การกระจายการ
การถือหุน้ รายย่อยให้เสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณารับหุน้ สามัญให้ทราบ ถือหุ้นรายย่ อยให้
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มีคุณสมบัติครบถ้ วน

หากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ น้ รายย่อยได้ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา
ให้ผยู ้ ื่นคาขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้ แจงเหตุผลเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
วันครบกาหนดดังกล่าว
เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ ้น
ที่ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 17 หากมี เหตุ การณ์ หรื อมี การเปลี่ ย นแปลงที่ มีผ ลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่ อ การ การพิจารณาคาขอ
ดาเนิ นงานของผูย้ ื่นคาขอในระหว่างที่ ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 16 คณะกรรมการอาจพิจารณาคุณสมบัติ ใหม่ กรณีมีผลกระทบ
อย่ างมีนัยสาคัญ
ของหลักทรัพย์และของผูย้ ื่นคาขอเสมือนเป็ นการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ได้
ข้อ 18 เมื่อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้ผยู ้ ื่นคาขอ กรณีที่อาจให้
ยื่นคาขอใหม่
ที่ ยงั ขาดคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยยื่นคาขอให้รับหุน้ สามัญใหม่
(1) ผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้ รายย่อยภายในกาหนดเวลาตามข้อ 16
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ น้
รายย่อย หรื อ
(3) คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอภายหลังการกระจายการถือหุ น้ รายย่อยตามข้อ 16
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งมีผลให้คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้
ข้อ 19 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอและเอกสารอื่ นตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด พร้อมทั้ง
ชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอ
ในการยื่นคาขอจดทะเบี ยนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื อ
หุ ้นกูท้ ี่ เสนอขายต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ให้ผยู ้ ื่นคาขอเปิ ดเผยข้อกาหนดสิ ทธิ แบบรับรอง
ลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับ
กรณี ดงั กล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
ในระบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

วิธีการยื่นคาขอ
การยื่นคาขอจด
ทะเบียนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่เสนอ
ขายต่ อผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อ 20 ในการยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์ ผูย้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติ ที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ
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ส่ วนที่ 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
ข้อ 21 ในระหว่างพิ จารณาคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูลหรื อ การแก้ ไขเพิม่ เติม
เอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชดั เจน ข้ อมูล
ยกเว้นคณะกรรมการเห็นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสาระสาคัญ อาจกาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมี
ผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่
ข้อ 22 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้ แจง ส่ งเอกสาร การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม
หรื อหลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 23 ในการพิ จารณาค าขอและสั่งรั บหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ การสั่ งรับหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผูย้ ื่นคาขอ และสั่งรับ
หลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหลักทรัพย์อื่นที่ มิใช่ หุ้นสามัญให้สั่งรับ
พร้อมหรื อภายหลังการสัง่ รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 24 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ในเชิงตัวเลขหรื อปริ มาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคาขอและสัง่ รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ตามข้อ 23
(1) ทุนชาระแล้วตามข้อ 4 (2)
(2) การกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) และ (ข)
(3) การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนตามข้อ 4 (4) (ก)
(4) ผลการดาเนินงานตามข้อ 4 (5)
(5) ฐานะการเงินตามข้อ 4 (6)
ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการเปิ ดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ต่อประชาชน

การผ่ อนผันเกณฑ์
คุณสมบัติในเชิงตัวเลข
หรือเชิงปริมาณ
(Quantitative Criteria)

ข้อ 25 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ การพิจารณารับหุ้น
ของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทาให้ขดั กับนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ หรื ออาจทา ของผู้ยื่นคาขอ
ให้เกิ ดผลกระทบต่อความน่ าเชื่ อถือต่อตลาดทุ นไทยโดยรวม เช่ น อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อผูล้ งทุ น
หรื อทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นต้น คณะกรรมการ
จะสัง่ ไม่รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้
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ข้อ 26 ในระหว่างที่ คณะกรรมการพิจารณาคาขอ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ การห้ ามซื้อขายหุ้น
รายใหญ่ของผูย้ ื่นคาขอ ตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้ อหรื อขายหุ ้นสามัญที่ ยื่นขอจดทะเบี ย น ระหว่ างพิจารณา
ทั้งนี้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้ อหรื อขายหรื อสงสัยว่าจะมีการซื้ อหรื อขายหุ น้ สามัญ คาขอ
ของบุคคลดังกล่าว
หากมีการซื้ อหรื อขายหุ ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา
คาขอให้รับหลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 27 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ระยะเวลาในการ
พิจารณา
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ ผยู ้ ื่นคาขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติ มข้อมูล
หรื อเอกสารตามข้อ 21 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 22 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรื อเอกสาร
โดยถูกต้องครบถ้วน
ข้อ 28 ก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุ น้ สามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน การห้ ามขายหุ้นและ
ให้ผูย้ ื่นคาขอห้ามบุคคลตามที่ คณะกรรมการกาหนดนาหุ น้ และหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกาหนดของ หลักทรั พย์ ภายใน
เวลาที่กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เป็ นหุ ้นจากผูย้ ื่นคาขอ
หรื อได้รับหลักทรั พย์จากการแปลงสภาพหลักทรั พย์ดงั กล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผูย้ ื่นคาขอห้าม
บุคคลนั้นนาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกขายด้วย
ข้อ 29 ให้ผูย้ ื่นคาขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรั พย์กบั ตลาดหลักทรั พ ย์ การลงนามใน
(Listing Agreement) ก่อนที่ คณะกรรมการจะสั่งรับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และคณะกรรมการ ข้ อตกลงการ
จดทะเบียน
อาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ในการลงนามของผูย้ ื่นคาขอ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูล้ งนาม
โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 30 ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับนี้ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ วันเริ่มทาการ
ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่คณะกรรมการสัง่ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ ซื้อขาย
จาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทาการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้
ข้อ 31 ให้ผยู ้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและ ค่ าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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ข้อ 32 ในกรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการเพิ่มทุน ให้ยื่นขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น การรับหุ้นใน
บุริมสิ ทธิ ในส่ วนเพิ่มทุนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็ น ส่ วนเพิม่ ทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
การพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนเพิ่มทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 33 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกาหนดของ การชาระ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและมีการซื้ อขายใน ค่ าธรรมเนียมรายปี
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ในการรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยบัญชีอตั ราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
ข้อ 34 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคาขอให้
คณะกรรมการกาหนดให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามข้อกาหนดดังกล่าวก็ได้

การยื่นคาขอเพือ่
ทาการซื้อขายใน
SET

ข้อ 35 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริ ษทั จดทะเบี ยนดังกล่าว
อาจยื่นคาขอให้รับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตาม
ข้อบังคับนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคาขอเสมือนหนึ่ งการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่
โดยอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การกระจายการถือหุ น้ รายย่อยตามข้อ 4 (3)
(2) การเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
(3) การกาหนดให้ผยู ้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงิ นเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ
ตามข้อ 20
(4) การห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 28
ในกรณี ที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ น้ และหลักทรัพย์ของบุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายของบริ ษทั
จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในส่ วนของการห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องขายหุ ้นและหลักทรั พย์
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ยังไม่ครบกาหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ น้ และหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ยังคงมีอยูต่ ่อไปจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลาตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
บัญชีอตั ราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริ ษทั จดทะเบียน
ตามวรรคหนึ่ง

การยื่นคาขอเพือ่ ให้ หุ้น
สามัญเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่มีการซื้ อ
ขายใน mai
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เมื่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อ
ขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้ว
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิหรื อหลักเกณฑ์ในการดารงสถานะเพื่อให้ อานาจในการกาหนด
แนวทางการดารง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
สถานะ

หมวด 4
หลักเกณฑ์ ปฏิบัตใิ นส่ วนที่เกีย่ วกับการรับหลักทรัพย์
ข้อ 37 หลักเกณฑ์ปฏิ บตั ิ ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้ถือ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบี ยน เกีย่ วกับการรับ
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ย น หลักทรั พย์
ยกเว้นกรณี มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการไว้เป็ นการเฉพาะสาหรั บบริ ษทั จดทะเบี ย นตาม
ข้อบังคับนี้
(1) คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
(3) การห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องขายหุ น้ และหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(4) การดารงสถานะในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(5) การรับหุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ในส่ วนที่เพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หมวด 5
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัตกิ ารใดๆ ของบริษทั จดทะเบียน
ข้อ 38 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยข้อมูลและปฏิ บตั ิ การใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
และวิธีการในเรื่ องดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อกาหนด การปฏิบัติการใดๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็ นการเฉพาะที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
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หมวด 6
การเพิกถอน
ข้อ 39 ให้นาหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอน
หลักทรั พย์
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
หมวด 7
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 40 บริ ษทั จดทะเบียนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน้ าที่ของบริษัท
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียน
ของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด
หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ไม่ให้นาความในเรื่ องคุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบสูงสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น
และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีตามข้อบังคับนี้ มาใช้บงั คับกับผูย้ ื่นคาขอที่ยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ที่ ออก
ใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรกต่อสานักงานก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ มีผลใช้บงั คับและตลาดหลักทรัพย์อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาคาขอให้รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บทเฉพาะกาลเรื่อง
คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ
สาหรับผู้ยื่น IPOก่อน
ข้ อบังคับนี้ใช้ บังคับ

ข้อ 42 ไม่ให้นาความในเรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตามข้อบังคับนี้ มาใช้บงั คับกับ
บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูย้ ื่นคาขอตามข้อ 41 หรื อที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ มีผลใช้บงั คับ โดยให้บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น และผูค้ วบคุมดูแลการทา
บัญชีดงั ต่อไปนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
(1) มีผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น ที่ มีคุณสมบัติเรื่ องการผ่าน
การอบรมต่อเนื่ องด้านบัญชี ตามเงื่ อนไขที่ สานักงานกาหนด
(2) มีผคู ้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ที่เป็ นผูท้ าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชี ตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด

บทเฉพาะกาลเรื่อง
การดารงสถานะ
สาหรับ บจ. ที่เป็ นผู้
ยื่นคาขอตามข้ อ 41
หรือเป็ น บจ. ก่อน
ข้ อบังคับนี้ใช้ บังคับ
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ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งมี การเปลี่ยนแปลงผูด้ ารงตาแหน่ งผูร้ ั บผิดชอบ
สู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิน หรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี โดยผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ด
สายงานบัญชี และการเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี แทนไม่เคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบียน
อื่ นมาก่ อน หรื อพ้นจากตาแหน่ งดังกล่าวในบริ ษ ทั จดทะเบี ย นอื่ นมาแล้วเกิ น 1 ปี ให้บริ ษทั จดทะเบี ย น
ดังกล่าวปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับผูร้ ั บผิ ดชอบ
สูงสุ ดสายงานบัญชีและการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล
กรณี บจ. ที่เป็ นผู้ยื่นคา
ขอตามข้ อ 41 หรือเป็ น
บจ. ก่อนข้ อบังคับนี้ใช้
บังคับ มีการเปลีย่ น CFO
หรือสมุห์บัญชี
(กรณีคนใหม่ )

ข้อ 43 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ด
สายงานบัญชี และการเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี โดยผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงาน
บัญชี และการเงิ นหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี แทนเคยดารงตาแหน่ งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมา
ก่อน และพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมาแล้วไม่เกิ น 1 ปี ให้บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนที่เกี่ ยวกับผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสาย
งานบัญชีและการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตามวรรคหนึ่งของข้อ 42 แทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562
เป็ นต้นไป

บทเฉพาะกาล
กรณี บจ. มีการเปลีย่ น
CFO หรือสมุห์บัญชี
(กรณีคนเดิม)

ข้อ 44 ในกรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูย้ ื่นคาขอตามข้อ 41 หรื อที่มีหุน้ สามัญจดทะเบี ยน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์อ ยู่ก่ อ นวัน ที่ ข อ้ บัง คับ นี้ มี ผ ลใช้บ ัง คับ มี หุ้น สามัญ เป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นที ่ มี
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นคาขอให้รับ
หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อบังคับนี้ โดยไม่นาหลักเกณฑ์เรื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในส่ วนของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงาน
บัญชีและการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีมาใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับ
ตั้งแต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2559 กาหนดให้บริ ษทั ที่มีหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บงั คับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เช่ นเดี ยวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรั พย์ตามมาตรา 33 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และโดยที่ ตลาดหลักทรั พย์เห็ น สมควรเพิ่มเติ มหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกับคุณสมบัติของผูร้ ั บผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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