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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  ยกเลกิข้อกาํหนดที�เกี�ยวกบัการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครอง 

หลกัทรัพย์ และการเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2558 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 59 อนุโลมตามมาตรา 199 และ 

มาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี8  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี8ใหใ้ชบ้งัคบัตั8งแต่วนัที9 16 พฤษภาคม 2558  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1)  ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวนัที9 24 มีนาคม 2546 

(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที9 9 มิถุนายน 2547  

(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 3) พ.ศ. 2547 ลงวนัที9 29 พฤศจิกายน 2547  

(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 4) พ.ศ. 2550 ลงวนัที9 5 พฤศจิกายน 2550  

(5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัที9 12 ธนัวาคม 2550  

(6) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 6) พ.ศ. 2551 ลงวนัที9 20 กมุภาพนัธ์ 2551 

(7) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 7) พ.ศ. 2551 ลงวนัที9 9 มิถุนายน 2551  

(8) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 8) พ.ศ. 2551 ลงวนัที9 3 พฤศจิกายน 2551  

(9) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 9) พ.ศ. 2552 ลงวนัที9 25 กมุภาพนัธ์ 2552  

(10) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 10) พ.ศ. 2553 ลงวนัที9 20 สิงหาคม 2553  

บทยกเลิก 
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(11) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ”  (ฉบบัที9 11) พ.ศ. 2554 ลงวนัที9 1 สิงหาคม 2554  

(12) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 12) พ.ศ. 2555 ลงวนัที9 16 มกราคม 2555 

(13) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 13) พ.ศ. 2555 ลงวนัที9 21 มีนาคม 2555 

(14) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที9 14) พ.ศ. 2555 ลงวนัที9 15 สิงหาคม 2555  

(15) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื9อง เรื9อง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวนัที9 24 มีนาคม 2546 

(16) ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื9 อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการใด ๆ และการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ของบริษทัจด
ทะเบียนใน "ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)" พ.ศ. 2544 ลงวนัที9 1 สิงหาคม 2554 

(17) ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยที์9ออกตามความในขอ้บงัคบัตาม (1) ถึง (16) 
 

ขอ้ 3 ให้ บ รรด าข้อ กําห น ด  คําสั9 ง  ห นั งสื อ เวียน  แ น วป ฏิ บั ติ  ห รือ น โย บ ายข อ ง 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที9ออกตามความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้ 2 
ซึ9 งใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที9ขอ้บงัคบันี8 ใชบ้งัคบั หรือที9ยงัมีผลใชบ้งัคบัเนื9องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาขอ้กาํหนด
ดังกล่าว ยงัคงใช้ต่อไปได้เท่าที9ไม่ขัดหรือแยง้กับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย ์
จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัที9  11 พฤษภาคม 2558 จนกว่าจะมีการออกข้อกําหนด คําสั9ง 
หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายในเรื9องดงักล่าวขึ8นใหม่ออกใชบ้งัคบั 
 

ขอ้ 4 ในกรณี ที9 ข้อกําหน ด คําสั9 ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ  ห รือนโยบายของ 
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้กาํหนดหรือความในขอ้กาํหนดตามขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้กาํหนดหรือความในขอ้กาํหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใช้หรืออา้งอิงหลกัเกณฑ ์
ในเรื9องดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” 
พ.ศ. 2558 ลงวนัที9 11 พฤษภาคม 2558 แทน 

 
ขอ้ 5 ในกรณีที9ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูที้9เกี9ยวขอ้งขายหุ้น

และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที9กาํหนดตามขอ้กาํหนดในขอ้ 2 และยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ให้การห้าม
ดงักล่าวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะครบระยะเวลาที9กาํหนด  

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 

บทเฉพาะกาล 
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ในกรณีที9ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหที้9ปรึกษาทางการเงินมีหนา้ที9ดาํเนินงานภายในระยะเวลา 
ที9กาํหนดตามขอ้กาํหนดในขอ้ 2 และยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ใหที้9ปรึกษาทางการเงินยงัคงมีหนา้ที9ดาํเนินงาน
ดงักล่าวจนกวา่จะครบระยะเวลาที9กาํหนด 
 

ประกาศ ณ วนัที9 11 พฤษภาคม 2558 
 

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ�มพงศ์พันธ์ุ 

(นายสถิตย ์ลิ9มพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที9ตลาดหลกัทรัพย ์เห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑบ์างประการเพื9อให้ผูย้ื9นคาํขอที9ประสงคจ์ะเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) สามารถยื9นคาํขอไดโ้ดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาทุนจดทะเบียนเฉพาะทุนชาํระ
แลว้ขั8นตํ9า ยกเลิกหลกัเกณฑบ์างประการให้สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัรา
ภาษีที9ได้ครบกาํหนดบังคับใช้ และรวบรวมหลักเกณฑ์อื9นๆ เพื9อให้บริษัทที9จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) 
สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดโ้ดยครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2558  
และเพื9อยกเลิกหลกัเกณฑเ์ดิมดงัที9ระบุในขอ้บงัคบัฉบบันี8  จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี8  
 


