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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  
  และการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการใดๆ พ.ศ. 2544 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  170 วรรคสอง  (1)  (7) และ  (17) แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออก
ขอกําหนดไวดังตอไปนี้  

 
ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2544 เปนตนไป 
 
ขอ 2 ในขอบังคับนี้ 
“ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียน” หมายความ

วา ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย         
จดทะเบียน  และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวย  การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน        
“ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 

 
ขอ 3 ใหนํ าบทนิยามตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยว าดวยการ             

รับหลักทรัพยจดทะเบียนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติของหลักทรัพย 

  
ขอ  4 หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย 

ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียน   
ในการพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผัน 

คุณสมบัติของหุนบุริมสิทธิในเรื่องจํานวนผูถือหุนบุริมสิทธิ ณ วันยื่นคําขอ ในกรณีผูยื่นคําขอย่ืน
ขอจดทะเบียนหุนบุริมสิทธิพรอมกับการยื่นขอจดทะเบียนหุนสามัญ โดยใหผูยื่นคําขอดําเนินการ
ใหมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 
 

ผลบังคับใช 

คุณสมบัต ิ
หลักทรัพย 

นิยาม 
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หมวด 2 
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

 
ขอ 5  ผูยื่นคําขอท่ีเปนรัฐวิสาหกิจจะยื่นคําขอจดทะเบียนหุนสามัญ ตองเปน

บริษัทมหาชนจํากัด และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย     

วาดวย การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนเรื่องสถานะของผูยื่น  
คําขอหรือ 

 (2)   มีคุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย     วา
ดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” ยกเวนเรื่องสถานะของผูยื่นคําขอ 

*ใหนับผลการดําเนินงานกอนการแปรรูปเปนบริษัทมหาชนจํากัดเปนผลการ
ดําเนินงานท่ีตอเนื่องในการพิจารณาคุณสมบัติเรื่องผลการดําเนินงานของผูยื่นคําขอได 

(*ความในวรรคสองของขอ 5 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช             
วันที่ 1 เมษายน 2546) 

 
ขอ 6 ในการพิจารณาคุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามขอ 5 คณะกรรมการอาจ

พิจารณาผอนผันคุณสมบัติของผูยื่นคําขอตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
 (1) คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันคุณสมบัติของผูยื่นคําขอใน

เรื่อง ดังตอไปนี้ โดยใหผูยื่นคําขอดําเนินการใหมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

  (ก) การกําหนดใหหุนสามัญท่ีเสนอขายตองยื่นขออนุญาตและ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวและจํานวนหุนท่ีตองเสนอขายตอประชาชน  

  (ข) การมีผูถือหุนสามัญรายยอยตามจํานวนท่ีกําหนดและจํานวน
รวมของหุนท่ีถือโดยผูถือหุนดังกลาว 

 *(2) คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันคุณสมบัติของผูยื่นคําขอในเรื่อง 
ดังตอไปน้ี โดยใหผูยื่นคําขอดําเนินการใหมีคุณสมบัติครบถวนกอนท่ีผูยื่นคําขอจะเสนอขายหุนตอ
ประชาชน 

 (ก) การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 (ข)  การมีกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) แลวแตกรณี 

คุณสมบัติของ 
ผูย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑการ 
ผอนผันคุณสมบตัิ 
ของผูย่ืนคําขอ 
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 (ค) การมีงบการเงินท่ีมีลักษณะและเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และการมีผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 

 (ง) การจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามกฏหมายวาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กรณีผูยื่นคําขอใชคุณสมบัติตามขอ 5 (1) ในการย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน 

(*ความใน (2) ของขอ 6 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 มีผลบังคับใช             
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552) 

  (3) เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาผอน
ผันคุณสมบัติของผูยื่นคําขอในเรื่องดังตอไปนี้ 

  *(ก) การมีผลการดําเนินงานตอเนื่อง  
(ข) การมีฐานะการเงินและสภาพคลอง 

(*ความใน(ก) ของ (3) ของขอ 6 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช             
วันที่ 1 เมษายน 2546) 

  *(ค) จํานวนรวมของหุนท่ีถือโดยผูถือหุนสามัญรายยอยเฉพาะ
กรณีเหตุจําเปนเกิดจากปจจัยท่ีผูยื่นคําขอไมอาจควบคุมได โดยผอนผันในจํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการกระจายการถือหุนได แตท้ังน้ีจํานวนรวมของหุนท่ีถือโดยผูถือหุนดังกลาวตองไมนอย
กวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว 

(*ความใน(ค) ของ (3) ของขอ 6 โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการใดๆ    
(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548) 

 
หมวด 3 

การยื่นคําขอและการพิจารณารับหลักทรัพย 
  
 ขอ 7 ใหนําหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นคําขอและการพิจารณา 
รับหลักทรัพยตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนมาใชกับ
การยื่นคําขอและการพิจารณารับหลักทรัพยของผูยื่นคําขอซึ่งใชคุณสมบัติตามขอ 5 (1) หรือ (2) 
ในการยื่นคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน แลวแตกรณีโดยอนุโลม เทาที่ไมขัด
หรือแยงกับความในสวนนี้ 
 

การพิจารณา 
รับหลักทรัพย 

การผอนผัน 
คุณสมบัติของ 
ผูย่ืนคําขอเม่ือมีเหตุ
จําเปนและสมควร 
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ขอ 8 ในการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญ ผูยื่นคําขออาจมีท่ีปรึกษาทางการเงินใน
การรวมจัดทําคําขอใหรับหลักทรัพยก็ได  ท้ังน้ี หากผูยื่นคําขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินในการรวม
จัดทําคําขอใหรับหลักทรัพย ที่ปรึกษาทางการเงินดังกลาวตองมีคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

ขอ 9 ผูยื่นคําขอท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5 หรือผูยื่นคําขอท่ีไดรับการ 
ผอนผันคุณสมบัติตามขอ 6 อาจยื่นคําขอใหตลาดหลักทรัพยพิจารณารับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
ท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 4 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 

 
ขอ 10 คณะกรรมการอาจส่ังรับหุนสามัญของผูยื่นคําขอท่ีไดรับการผอนผัน 

คุณสมบัติตามขอ 6 หรือหุนบุริมสิทธิท่ีไดรับการผอนผันคุณสมบัติตามขอ 4 เปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนได  โดยใหผูยื่นคําขอเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนภายใน  1 ปนับแตวันท่ี
คณะกรรมการส่ังรับหุนสามัญของผูยื่นคําขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  

ผูยื่นคําขอท่ีตองกระจายการถือหุนรายยอยหรือการถือหุนบุริมสิทธิเพื่อใหมี 
คุณสมบัติครบถวนตองยื่นแผนการกระจายการถือหุนตอตลาดหลักทรัพยในการยื่นขอจดทะเบียนหุน
สามัญ และตองกระจายการถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันท่ีเริ่มทําการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน 
  เมื่อมีเหตุจําเปน และสมควร คณะกรรมการอาจผอนผันกําหนดเวลาการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชนตามวรรคหน่ึง หรือการกระจายการถือหุนตามวรรคสองได 
  ในกรณีท่ีผูยื่นคําขอไมสามารถดําเนินการกระจายการถือหุนใหแลวเสร็จภายใน
เวลาท่ีกําหนดตามวรรคสอง และคณะกรรมการไมผอนผันกําหนดเวลาการกระจายการถือหุน
ดังกลาวตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหหุนสามัญของผูยื ่นคําขอทําการซื้อขาย
ตามวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดได 
 
 *ขอ 11 ก อนที ่หุ นสาม ัญของผู ยื ่น คําขอจะ เริ ่ม ทําการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย ใหผูยื่นคําขอหามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการกําหนดนําหุนและหลักทรัพยออกขายตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(*ความในวรรคหน่ึงของขอ 11 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมนี้แทน โดยขอบังคับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิของรัฐวิสาหกิจเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการใดๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 มีผลบังคับใช             
วันที่ 1 เมษายน 2546) 

ที่ปรึกษา 
ทางการเงิน 

การย่ืนคาํขอให 
รับหลักทรัพย 

การส่ังรับ 
หุนสามัญหรือ 
หุนบุริมสิทธิ 

การหามขายหุนและ
หลักทรัพยภายใน
เวลาที่กําหนด 

การกระจายการถือ
หุนใหมีคุณสมบัติ
ครบถวน 
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  ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดรับหลักทรัพยอื่นที่อาจแปลงสภาพแหงสิทธิเปน
หุนจากผูยื่นคําขอหรือมีการใชสิทธิแปลงสภาพหลักทรัพยดังกลาวในระหวางการหามขาย ใหผูยื่น
คําขอหามบุคคลน้ันนําหลักทรัพยดังกลาวออกขายดวย 
  ขอ 12 ใหหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเริ่มทําการ 
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได เ ม่ือผูยื่นคําขอได เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนแลว  โดย
คณะกรรมการจะกําหนดวันเริ่มทําการซ้ือขายหุนดังกลาว 

                                                   

ขอ 13 ใหนําความในหมวด 4 เบ็ดเตล็ด ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนมาใชบังคับกับผูยื่นคําขอซึ่งใชคุณสมบัติตามขอ 5(1) หรือ (2) 
ในการย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน แลวแตกรณีโดยอนุโลม 
 

     ขอ 14 ใหนําความในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีออกตามความใน
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียน และคําส่ังหรือหนังสือเวียน
เกี่ยวกับการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิท่ียังมีผลใชบังคับอยู มาใชบังคับกับผูยื่นคําขอซ่ึงใช
คุณสมบัติตามขอ 5 (1) หรือ (2) ในการย่ืนคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน แลวแต
กรณีโดยอนุโลม 

 

หมวด 4 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการใด ๆ 

 

  ขอ 15 ใหบริษัทจดทะเบียนตามขอบังคับนี้มีหนาท่ีเปดเผยขอมูล และปฏิบัติการ
ใด ๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท่ีออกตามความในขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยดังกลาว  
  เมื่อมีเหตุจําเปน และสมควร คณะกรรมการอาจพิจารณาผอนผันใหบริษัท 
จดทะเบียนตามวรรคหน่ึงท่ียังไมเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน  ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
เงื่อนไข และวิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการใด ๆ ตามวรรคหน่ึงได 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2544          
                            

(ลงนาม)  ชวลิต  ธนะชานันท 
 

(นายชวลิต  ธนะชานันท) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วันเริ่มทําการ 
ซื้อขาย 

การอนุโลมใช 
ขอกําหนดการ 
รับหลักทรัพย 

การเปดเผยขอมูล 
และการปฏิบัต ิ
การใด ๆ 

หลักเกณฑ 
การผอนผัน 

การอนุโลมใช 
ขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย 


