(บจ/ร 01-00)

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

บทที่ 1
บทนิยาม
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มี
การมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรั พ ย์ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ตาม
ข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความใน
ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 64 ข้อ 82 ข้อ 83 ข้อ 84 ข้อ 89 ข้อ 90 ข้อ 91
ข้อ 98 ข้อ 129 และข้อ 139
“สานัก งาน” หมายความว่า ส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรั พย์
“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ” หมายความว่า
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั
ต่ า งประเทศซึ่ งไม่ มี หุ้ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์ซ้ื อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศ หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกโดยบริ ษ ทั
ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
“หลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรั พ ย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อ
ได้รับการอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“ผูย้ ื่นคาขอ” หมายความว่า ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
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“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อบังคับนี้
“บริ ษัท จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Primary Listing” หมายความว่ า บริ ษัท
ต่างประเทศซึ่ งมีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุ นว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ ้นที่ ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศซึ่ งไม่มีหุ้น
เป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่ มีหรื อจะมีหุ้นเป็ น
หลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป หมวด 3 การเสนอขายหุ ้นที่ มีตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุ ้นเป็ นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
“บริ ษทั ย่อย” และ “ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิ ยามของคา
ดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิ ยาม
ในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์ และคาว่า “ผูอ้ อกหลักทรั พย์” ตามประกาศ
ดังกล่าวให้หมายความถึง “ผูย้ ื่นคาขอ” ตามข้อบังคับนี้
“ผู ้บ ริ หาร” และ “ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง” ให้ มี ค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ บทนิ ย ามของ
คาดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ” ให้มีค วามหมายเช่ น เดี ยวกับ บทนิ ย ามของค าดังกล่ าวตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และคาว่า “บริ ษทั ” ตามประกาศดังกล่าวให้หมายความถึง
“ผูย้ ื่นคาขอ” ตามข้อบังคับนี้
*“ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิน ” หมายความว่า ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
*“ผูค้ วบคุ มดู แลการท าบัญชี ” หมายความว่า ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้รับ ผิด ชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี ”
(*เพิ่มเติมบทนิ ยามคาว่ า “ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิน ” และ “ผู้ควบคุมดูแลการ
ทาบัญชี ” โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

“ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร” หมายความว่า ผูม้ ีอานาจควบคุมและให้หมายความ
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกรายของผูย้ ื่นคาขอ
รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
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(2) ผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว โดยให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือ
โดยผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องด้วย ยกเว้นผูถ้ ือหุ ้นนั้นเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกันชี วิต บริ ษทั ประกันภัย
กองทุ นรวม กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ กองทุ นประกันสังคม กองทุ นบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมาย
“ผูถ้ ื อ หุ ้นสามัญรายย่อ ย” หมายความว่า ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ที่ มิ ไ ด้เป็ นผูม้ ี ส่ วนร่ ว ม
ในการบริ หาร
“สาธารณู ปโภคพื้นฐาน” หมายความว่า สิ่ งก่อสร้างหรื อระบบให้บริ การที่ จาเป็ น
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังต่อไปนี้
(1) ระบบผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้ า
(2) ระบบการประปา ระบบบริ หารจัดการน้ า ระบบการส่ งน้ า หรื อการชลประทาน
(3) ระบบขนส่ งภาคพื้ นดิ นเพื่ ออานวยความสะดวกในการเดิ นทางและแก้ไข
ปัญหาการจราจร
(4) ท่าเรื อ สนามบิน
(5) ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
(6) ระบบควบคุมและป้ องกันมลภาวะ
(7) ระบบป้ องกัน ภัย ธรรมชาติ รวมถึ งระบบเตื อ นภัย และระบบจัด การเพื่ อ
ลดความรุ นแรงของภัยธรรมชาติ
(8) พลังงานทางเลือกตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ น้ ” หมายความว่า ประกอบธุ รกิจโดยมีรายได้จากการถือ
หุน้ ในบริ ษทั อื่นเป็ นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
“บริ ษทั แกน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูย้ ื่นคาขอ
(2) เป็ นบริ ษทั ที่ผยู ้ ื่นคาขอไม่สามารถถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่ วนที่จะ
เป็ นบริ ษทั ย่อยตาม (1) เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่ อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ
โดยผูย้ ื่นคาขอถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว และ
ผูย้ ื่นคาขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั นั้น หรื อ
(3) เป็ นบริ ษ ทั ที ่ ผู ย้ ื่น คาขอมี ก ารถื อ หุ ้น ตามที ่ ไ ด้รั บ การผ่อ นผัน จากตลาด
หลักทรัพย์เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
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บทที่ 2
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิของบริษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายไทย
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ข้อ 3 หุ น้ สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่ อาจขอจดทะเบี ยนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) หุน้ สามัญ
*(ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่า
แล้วทั้งหมด

คุณสมบัติ
หุ้นสามัญ

(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีข อ้ จากัด ในการโอนหุ ้นสามัญ ยกเว้นข้อจากัด ที่ เป็ นไป
ตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(2) หุน้ บุริมสิ ทธิ
*(ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท และชาระเต็มมูลค่า
แล้วทั้งหมด
(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้ อ 3 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ยกเว้นข้อจากัดที่เป็ นไป
ตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(ง) มีผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ ณ วันยื่นคาขอไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย
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คุณสมบัติ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

(บจ/ร 01-00)

ข้อ 4
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคาขอ
--------------------------------------------------ส่ วนที่ 1
ผู้ยนื่ คาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจทั่วไป
--------------------------------------------------ผูย้ ื่นคาขอที่ มีการประกอบธุ รกิ จทัว่ ไปจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ

(1) สถานะ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นนิ ติบุคคล
ที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
(2) ทุนชาระแล้ว
มีทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท
(3) การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
(ก) มีผถู ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ราย
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 25 ของทุ นชาระแล้ว หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุ นชาระแล้วในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอมี
ทุน ชาระแล้วเฉพาะหุ น้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยการซื้ อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ใช้ในการซื้ อขายหุน้ สามัญ
(ค) ให้ผ่อนผันการนับจานวนผูถ้ ือหุ ้นตาม (ก) และอัตราส่ วนการ
ถือหุน้ ตาม (ข) ในส่ วนที่กองทุนรวมหรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายถือหุน้ อยู่ โดยให้
นับเป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ สามัญที่กองทุนรวมหรื อโครงการ
ลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
(ง) มี การกระจายการถื อหุ ้น โดยเสนอขายหุ ้น ต่ อประชาชนตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ง.1) กรณี ผูย้ ื่น ค าขอมี ทุ นช าระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท
จานวนหุน้ ที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
(ง.2) กรณี ผยู ้ ื่นคาขอมีทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท
จานวนหุ ้นที่ เ สนอขายสะสมแล้วต้อ งไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุ น ชาระแล้ว หรื อต้องมี มูลค่ า
หุน้ สามัญที่คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(ง.3) มีการเสนอขายหุน้ โดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ง.4) หุ น้ ที่เสนอขายต้องยื่นขออนุ ญาตและได้รับอนุญาตจาก
สานักงานแล้ว ยกเว้นกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเป็ นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
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คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขอ
ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
สถานะ

ทุนชาระแล้ว
การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อย

(บจ/ร 01-00)
(4) ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีผลการดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี ก่อนยื่นคาขอโดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) มีกาไรสุ ทธิ ในระยะเวลา 2 ปี หรื อ 3 ปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไร
สุ ทธิ ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
กาไรสุ ทธิ ขา้ งต้นให้หมายถึง กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามปกติ
หลังภาษีตามงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบหรื อสอบทานแล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชีตามงบการเงิน
หรื องบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอ
*(ข) มี มู ล ค่ า หุ ้ น สามั ญ ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 7,500 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอมีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงิ นได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่ อนยื่นค าขอ โดยมูลค่ าหุ ้นสามัญ
ตามราคาตลาดให้กาหนดดังต่อไปนี้
(ข.1) ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน
1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
(ข.2) ในกรณี ที่ ผู ้ยื่ น ค าขอยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
ภายหลัง 1 ปี นับแต่วนั สุ ดท้ายของการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่ เป็ นธรรมซึ่ งที่ ปรึ กษา
ทางการเงินเป็ นผูก้ าหนด

ผลการดาเนินงาน

(*ความใน (ข) ของ (4) ของข้ อ 4 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม2560 เป็ นต้ นไป)

ในกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเกิ ดจากการควบกิ จการ หรื อปรับโครงสร้างทาง
ธุ รกิจ หรื อมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดาเนิ นงานต่อเนื่ องได้หากผูย้ ื่น
คาขอมีกลุ่มผูถ้ ือ หุ ้นและมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัด การของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
(ก) แสดงได้ว่ า มี ฐ านะการเงิ น มั่น คงและมี เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
เพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็ นอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง

(บจ/ร 01-00)
*(ข) มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท และมีส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนมากกว่าศูนย์
(*ความใน (ข) ของ (5) ของข้ อ 4 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(6) การบริ หารงาน
(ก) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ก.1) มีคุณ สมบัติ แ ละไม่มีล กั ษณะต้อ งห้า มหรื อ ลัก ษณะ
ที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารกิจการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ห รื อตามหลักเกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ก.2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
มติคณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียน
ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ ที่ อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(ข) มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษ ทั
อย่างชัดเจนและในกรณี ที่ คณะกรรมการบริ ษ ทั มี การมอบหมายอานาจให้ผูจ้ ดั การหรื อบุ ค คลอื่ น
ปฏิบตั ิการแทนคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องใด การมอบหมายอานาจดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
*(ค) มีผรู ้ ับผิดชอบสูงสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผูค้ วบคุมดูแล
การทาบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

การบริหารงาน

(*เพิ่ มเติ มความใน (ค) ของ (6) ของข้ อ 4 โดยข้ อบังคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

(7) การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
(ก) จัดให้มีระบบกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกากับดูแลการดาเนินงาน
ของผูย้ ื่นคาขอให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้
(ก.1) กรรมการอิสระซึ่ งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ ผูย้ ื่ น ค าขอจัด ท าและน าส่ งรายชื่ อ ของกรรมการ
ตรวจสอบและรายชื่ อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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การกากับดูแลกิจการ
และการควบคุม
ภายใน

(บจ/ร 01-00)
(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
(9) งบการเงินและผูส้ อบบัญชี
(ก) มีงบการเงินที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(ข) ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(10) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
(11) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูย้ ื่นคาขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรั พย์หรื อบุค คลภายนอก
ที่ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ
นายทะเบียน
หลักทรั พย์

ส่ วนที่ 2
ผู้ยนื่ คาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
--------------------------------------------------ข้อ 5 ผูย้ ื่นคาขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้ นฐานจะยื่นคาขอ
จดทะเบียนหุน้ สามัญ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 โดยในเรื่ องผลการดาเนิ นงานให้มีลกั ษณะดังนี้
(ก) กรณี ผยู ้ ื่นคาขอลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่ องผลการดาเนินงาน
(ข) กรณี ผูย้ ื่ น ค าขอลงทุ น ในโครงการที่ เป็ นสาธารณู ป โภค
พื้นฐานซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีผลการดาเนิ นงาน
และมีรายได้เชิงพาณิ ชย์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
ในกรณี ผูย้ ื่นค าขอเกิ ดจากการควบกิ จการ หรื อปรั บโครงสร้ างทาง
ธุ ร กิ จ หรื อมี การรวมกิ จการ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจพิ จารณานับผลการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องได้หาก
ผูย้ ื่นคาขอมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
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คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคาขอที่ลงทุน
ในโครงการ
สาธารณูปโภค
พืน้ ฐาน
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(2) มีการลงทุนในโครงการที่ เป็ นสาธารณู ปโภคพื้ นฐานที่ ก่อให้เกิ ด
รายได้ที่มนั่ คงในอนาคตและมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ได้รั บ สั มปทานหรื อได้รับ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น โครงการจาก
หน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจของประเทศที่ผยู ้ ื่นคาขอมีการดาเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทาน
หรื อได้รับอนุ ญาตไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทานหรื อระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาตเหลืออยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ
ทั้งนี้ ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ จาเป็ นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรื อการขออนุ ญาต
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(ข) มีสัญญาขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับหน่ วยงานราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิ จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มนั่ คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ
(3) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชดั เจนและเพียงพอในการดาเนิ นงาน
ข้อ 6 ให้ผูย้ ื่นคาขอจัดทารายงานการศึ กษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทารายงาน
การศึกษาความเป็ นไป
ได้ (Feasibility Study)

ข้อ 7 กรณี ที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผูย้ ื่นคาขอมีการประกอบธุ รกิจ
หลักอยู่ในต่ างประเทศ ให้ผูย้ ื่ นค าขอจัด ให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่ จะลงทุ น
(Legal Due Diligence) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดาเนิ นการ
ได้ตามกฎหมาย

การจัดให้ มีความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อ 8 ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดให้มีความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระเกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ที่ ใช้กบั โครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณี ที่เป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู งที่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะ
ด้านเป็ นพิเศษ โดยต้องอธิ บายถึงความเป็ นไปได้ของการนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ในประเทศหรื อพื้นที่
ที่ผยู ้ ื่นคาขอทาโครงการ (ถ้ามี)

การจัดให้ มีความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เกีย่ วกับการใช้
เทคโนโลยี
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ส่ วนที่ 3
ผู้ยนื่ คาขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
--------------------------------------------------ข้อ 9 ผูย้ ื่นคาขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ จะยื่นคาขอจดทะเบียนหุน้ สามัญ
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่ องผลการดาเนิ นงาน
(2) มีกาไรสุ ทธิ หรื อมีมลู ค่าหุน้ สามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั แกน
การพิ จารณาเกณฑ์กาไรสุ ทธิ ตาม (2) ตลาดหลักทรัพย์จะพิ จารณา
จากกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินหรื องบการเงินรวมของทั้งผูย้ ื่นคาขอและบริ ษทั แกน
(3) แสดงได้ว่ า กรรมการและผู ้บ ริ ห ารของผู ้ยื่ น ค าขอเป็ นบุ ค คลซึ่ ง
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการบริ ษทั แกน และบริ หารจัดการบริ ษทั แกนมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี ก่อนยื่นคาขอ ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผูย้ ื่ น ค าขอเป็ นสถาบัน การเงิ น ซึ่ งหน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แ ลได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อ
(ข) บริ ษทั แกนมีการลงทุนในโครงการที่ เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย
(4) แสดงได้ว่าผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อมี อานาจบริ หาร
จัดการบริ ษทั แกนได้ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(5) ถื อหุ ้นในบริ ษทั แกน 1 บริ ษทั ตลอดเวลาที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ย น
โดยอาจเปลี่ยนบริ ษทั แกนได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(6) ต้องไม่ มีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุ รกิ จบริ หารจัด การเงิ นลงทุ น
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(7) มีบริ ษทั แกนเป็ นธุรกิจหลัก และบริ ษทั แกนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 11

คุณสมบัติของ
Holding
Company

ข้อ 10 กรณี ผยู ้ ื่นคาขอจัดตั้งตามกฎหมายไทยแต่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ หรื อถือหุ น้ ไม่ว่าในจานวนใดๆ โดยเป็ น
ผูม้ ีบทบาทในการบริ หารจัดการของผูย้ ื่นคาขออย่างมีนยั สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีบริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ จะยื่นคา
ขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานาหลักเกณฑ์ที่ใช้กบั ผูย้ ื่น
คาขอที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในเรื่ องคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ

คุณสมบัติของ
Holding Company
ที่มีสาระสาคัญเป็ น
ต่ างประเทศ
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ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น การห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องขายหุ ้นและหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด และการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้กบั ผูย้ ื่นคาขอ
ตามข้อนี้โดยอนุโลม
ข้อ 11 บริ ษทั แกนที่ผยู ้ ื่นคาขอถือหุน้ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี บริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายไทย
*(ก) มี คุณ สมบัติตามข้อ 4 หรื อในกรณี บริ ษทั แกนมี การลงทุ นใน
โครงการที่ เป็ นสาธารณู ป โภคพื้ นฐานให้มีคุณ สมบัติ ตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ยกเว้นเรื่ อง
สถานะ การกระจายการถือหุน้ รายย่อย คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงินและ
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และนายทะเบียนหลักทรัพย์

คุณสมบัติบริษัทแกน

(*ความใน (ก) ของ (1) ข้ อ 11 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

(ข) ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ค) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
(2) กรณี บริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
(ก) มีคุณสมบัติตาม (1) ยกเว้นเรื่ องสถานะ และคุณสมบัติในเรื่ อง
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ข) มี ก รรมการที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทย ตามหลัก เกณฑ์ ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ส่ วนที่ 1
การยืน่ คาขอ
--------------------------------------------------ข้อ 12

ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกทั้งหมด
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ข้อ 13 ในการยื่นขอจดทะเบี ยนหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบี ยน
พร้อมกับหรื อภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด
และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ผูย้ ื่นคาขอไม่อาจยื่นคาขอให้รับหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุ น้ สามัญ
ของผูย้ ื่นคาขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยน เนื่ องจากผูย้ ื่นคาขอมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญเมื่อได้รับแจ้ง
เหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
(2) อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรื อ
(3) มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ

ข้อ 14 ผูย้ ื่น ค าขอที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนตามข้อ บังคับ นี้ หรื อผูย้ ื่ น ค าขอที่ มี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย อาจยื่น
คาขอให้ต ลาดหลักทรั พ ย์พิ จารณารั บหุ ้นสามัญที่ มีคุ ณ สมบัติค รบถ้วนตามข้อ 3 เป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบียนได้

การขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญ

ข้อ 15 ผูย้ ื่นคาขอที่ ตอ้ งกระจายการถื อหุ ้นรายย่อยเพื่ อให้มีคุณ สมบัติครบถ้วน
ต้อ งกระจายการถื อหุ ้น รายย่อ ยให้แ ล้วเสร็ จภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ ว นั ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ จ้งผล
การพิจารณารับหุน้ สามัญให้ทราบ
เมื่อมีเหตุ จาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจาย
การถื อหุ ้น ตามวรรคหนึ่ งได้ โดยผูย้ ื่ นค าขอต้องแจ้งขอผ่อนผัน และชี้ แ จงเหตุ ผ ลเป็ นหนังสื อต่ อ
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนผัน
ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอที่ มีทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ล้านบาทมีความประสงค์
จะทยอยการกระจายการถื อหุ ้น รายย่อ ย โดยได้ยื่ น แผนการกระจายการถื อหุ ้น รายย่อ ยต่ อตลาด
หลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญ คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการ
ถือหุ ้นเป็ นการเพิ่มเติมได้ หากผูย้ ื่นคาขอนั้นเริ่ มมีการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองแล้ว แต่ ท้ งั นี้ ระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิ น 1 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มทาการ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชน
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอตามวรรคสามไม่สามารถดาเนิ นการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่ กาหนดตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้หุ้นสามัญของผูย้ ื่น
คาขอทาการซื้ อขายตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดได้

การกระจาย
การถือหุ้น
ให้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน
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เหตุที่ทาให้ ไม่ อาจ
ยื่นคาขอ

(บจ/ร 01-00)

ข้อ 16 หากมี เหตุการณ์ หรื อมี การเปลี่ยนแปลงที่ มีผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่ อ
การดาเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ ื่นคาขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 15 คณะกรรมการ
อาจพิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของผูย้ ื่นคาขอเสมือนเป็ นการพิจารณาคาขอใหม่ได้

การพิจารณาคุณสมบัติ
ของหลักทรัพย์ เสมือน
เป็ นการพิจารณาคาขอ
ใหม่

ข้อ 17 เมื่อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้ผยู ้ ื่น
คาขอที่ยงั ขาดคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 15 ยื่นคาขอใหม่
(1) ผูย้ ื่นคาขอไม่สามารถกระจายการถือหุ ้นรายย่อยภายในกาหนดเวลา
ตามข้อ 15
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการ
ถือหุ น้ รายย่อย หรื อ
(3) คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอภายหลังการกระจายการถือหุ น้ รายย่อยตาม
ข้อ 15 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึ่ งมีผลให้คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้

การให้ ยื่นคาขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
การกระจายการถือ
หุ้นรายย่ อย

ข้อ 18 ให้ผูย้ ื่น ค าขอยื่น ค าขอต่ อตลาดหลักทรั พ ย์แ ละเอกสารอื่ นตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนดพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอ

วิธีการยื่นคาขอ

ข้อ 19 ในการยื่นคาขอให้รับหุ ้นสามัญ ผูย้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินที่ มี
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่ วนที่ 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ข้อ 20 ในระหว่างพิจารณาคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
หรื อเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 18 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติ มได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่าง
และเหตุ ผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็ นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่ มเติ มที่ เป็ นสาระสาคัญ อาจ
กาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่
ข้อ 21 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้ แจงและ
ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
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การแก้ ไข
เพิม่ เติมข้ อมูล

การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม

(บจ/ร 01-00)
ข้อ 22 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหุ ้นสามัญ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหุ น้ สามัญและผูย้ ื่นคาขอ และสั่งรับหุ ้น
สามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหุ น้ สามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
ในการพิ จารณาค าขอและสั่ งรั บ หุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรั พ ย์ทาหน้า ที่ พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติข องหุ ้นบุริ มสิ ทธิ และสั่งรั บหุ ้นบุ ริมสิ ท ธิ
ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าหุน้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ให้สั่งรับพร้อมกับหรื อ
ภายหลังการสัง่ รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การพิจารณา
รับหุ้นสามัญ

ข้อ 23 ในกรณี ที่ค ณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ น ว่า การสั่ง รั บหุ ้น สามัญ หรื อ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในเชิ งตัวเลขหรื อปริ มาณดังต่อไปนี้ ในการพิจารณาคาขอและ
สัง่ รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ตามข้อ 22
(1) ทุนชาระแล้วตามข้อ 4 (2)
(2) การกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)
(3) ผลการดาเนินงานตามข้อ 4 (4)
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามข้อ 4 (5) (ข)
ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการเปิ ดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของ
ผูย้ ื่นคาขอต่อประชาชน

การผ่ อนผัน
เกณฑ์ คุณสมบัติ
ในเชิงตัวเลขหรือ
เชิงปริมาณ
(Quantitative
Criteria)

ข้อ 24 ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน อาจทาให้ขดั กับนโยบายสาธารณะหรื อนโยบาย
ของรัฐ หรื ออาจทาให้เกิดผลกระทบต่อความน่ าเชื่ อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่ น อาจก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่าง
เพี ย งพอ เป็ นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่ รั บหุ ้น สามัญ หรื อหุ ้น บุ ริม สิ ท ธิ ด ังกล่ าวเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณารับหุ้น
ของผู้ยื่นคาขอ

ข้อ 25 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคาขอให้รับหุ ้นสามัญ ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของผูย้ ื่นคาขอตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้ อหรื อขายหุ ้น
สามัญนั้น ทั้งนี้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้ อหรื อขาย หรื อสงสัยว่าจะมีการซื้ อ
หรื อขายหุน้ สามัญของบุคคลดังกล่าว

การห้ ามซื้อหรือ
ขายหุ้นสามัญ
ในระหว่ างที่
คณะกรรมการ
พิจารณาคาขอ
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การพิจารณา
รับหุ้นบุริมสิ ทธิ

(บจ/ร 01-00)
หากมี การซื้ อหรื อขายหุ ้นสามัญของบุ คคลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจไม่
พิจารณาคาขอของผูย้ ื่นคาขอ
ข้อ 26 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้รับหุ น้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ให้เสร็ จ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับเวลาตั้งแต่วนั ที่ ผยู ้ ื่นคาขอได้ขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อมูลหรื อเอกสารตามข้อ 20 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 21 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 27 ก่อนที่ ค ณะกรรมการจะสั่งรับหุ ้นสามัญของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพ ย์
จดทะเบียน ให้ผยู ้ ื่นคาขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกาหนดนาหุ น้ และหลักทรัพย์ออกขายตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เป็ นหุ น้
จากผูย้ ื่นคาขอหรื อมีการใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผยู ้ ื่นคาขอ
ห้ามบุคคลนั้นนาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกขายด้วย

การห้ ามขายหุ้น
ภายในเวลาที่กาหนด

ข้อ 28 การพิจารณาคาขอให้รับหุ ้นสามัญ ให้คณะกรรมการลงคะแนนเสี ยงโดย
เปิ ดเผย ยกเว้นกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 1 คนร้องขอ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลงคะแนนลับ

การสั่ งรับหลักทรัพย์

ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหุ น้ สามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน
มี คุ ณ สมบัติ ถูกต้อ งตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีการตามข้อ บังคับ นี้ ให้ผูย้ ื่ น ค าขอลงนามใน
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะ
สั่งรับหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่
เห็นสมควร
ในการลงนามของผูย้ ื่นคาขอ ให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูย้ ื่นคาขอเป็ นผู ้
ลงนามโดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูย้ ื่นคาขอ

การลงนาม
ในข้ อตกลง
การจดทะเบียน

ข้อ 30 ให้หุน้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่ มทาการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทาการซื้ อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย
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ข้อ 31 ให้ผูย้ ื่นค าขอช าระค่ าธรรมเนี ยมในการรั บ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นและ
ค่าธรรมเนี ยมในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามอัตราและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม
การรับหลักทรั พย์

ข้อ 32 ในกรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีการเพิ่มทุนให้ยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญหรื อ
หุน้ บุริมสิ ทธิ ที่ได้จดทะเบียนในประเภทเดียวกันในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนเพิ่มทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การรับหุ้นใน
ส่ วนเพิม่ ทุน

ข้อ 33 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการ
ซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ บริ ษทั จดทะเบี ยน
ดังกล่าวอาจยื่นคาขอให้คณะกรรมการกาหนดให้หุ้นสามัญทาการซื้ อขายหรื อเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) โดยคณะกรรมการ
อาจพิจารณาคาขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยอาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 4 (3)
(2) การกาหนดให้ผยู ้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา
คาขอตามข้อ 19
(3) การห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 27
ในกรณี ที่ระยะเวลาการห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่ง
ห้ามขายของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง ยังไม่ครบกาหนดระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุน้ และหลักทรัพย์ดงั กล่าวยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกาหนดระยะเวลา
ที่กาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (4) (ข) บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) มี หุ้น สามัญ จดทะเบี ย นซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์เอ็มเอไอ (mai)
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
(2) ไม่ มีลกั ษณะที่ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจพิ จารณาได้ว่ามี การซื้ อขายหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
*(3) มี มูลค่ าหุ ้นสามัญ ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ ย
3 เดือนย้อนหลังก่อนวันยื่นคาขอไม่นอ้ ยกว่า 7,500 ล้านบาท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

กรณีบริษัทมีหุ้นสามัญ
จดทะเบียนใน mai ยื่น
คาขอให้ หุ้นสามัญทา
การซื้อขายหรือเป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียน
ใน SET

(*ความใน (3) ของวรรคสองของข้ อ 33 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป)
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ข้อ 34 ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ในส่ วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ให้แ ก่
บริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ (mai)” และยื่นคาขอให้รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้
เมื่อหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 33 เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) แล้ว ให้ถือว่า
หลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยูแ่ ล้วเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ในวันเดียวกันด้วย

การยกเว้ น
ค่ าธรรมเนียมให้
บริษัทจดทะเบียนใน
SET ซึ่งยื่นคาขอให้
รับหุ้นสามัญเป็ น
หลักทรั พย์ จด
ทะเบียนที่มีการซื้อ
ขายใน mai

*ข้อ 35 บริ ษทั จดทะเบียนที่มีหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นคาขอให้รับหุ น้ สามัญ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนที่ มีการซื้ อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ” ตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ก็ได้

การยื่นคาขอให้ หุ้น
สามัญซื้อขายใน
mai

(*ความในข้ อ 35 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ [●]
ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป

หมวด 4
ที่ปรึกษาทางการเงิน
--------------------------------------------------ข้อ 36 ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นต้องเป็ นผูไ้ ด้รับความเห็ นชอบจากสานักงานจึ งจะ
ร่ วมจัดทาคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

คุณสมบัติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 37 ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอมีที่ปรึ กษาทางการเงินหลายราย ให้ผยู ้ ื่นคาขอกาหนด
ที่ปรึ กษาทางการเงินหลักที่จะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับนี้

กรณีผู้ยื่นคาขอมี
ที่ปรึกษาทางการเงิน
หลายราย

ข้อ 38 ให้ผยู ้ ื่นคาขอมีที่ปรึ กษาทางการเงินต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่
หลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
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ข้อ 39 การเปลี่ ยนแปลงที่ ปรึ กษาทางการเงิ นซึ่ งกระทาในระหว่างระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อ 38 จะกระทาได้เฉพาะในกรณี ที่มีเหตุ ผลและความจาเป็ นเท่ านั้น และผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องจัดทาและส่ งคาชี้ แจงแสดงเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่ อของที่ปรึ กษา
ทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์
ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ่ งมีหน้าที่ในการดาเนิ นการตามข้อบังคับนี้
ภายในระยะเวลาที่ยงั เหลืออยูข่ องที่ปรึ กษาทางการเงินที่ตนถูกตั้งขึ้นมาแทน
ข้อ 40

ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินดาเนินการดังนี้
(1) จัด เตรี ย มและยื่น คาขอให้รับ หลัก ทรัพ ย์ร วมทั้งเอกสารอื่น ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
(2) ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์
(3) กระทาการใดๆ เพื่อให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของผูย้ ื่นคาขอได้เข้าใจ
ถึ งหน้าที่ ความรับ ผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ
ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ หนังสื อเวียนใดๆ
ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(4) ให้คารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผูย้ ื่นคาขอได้เปิ ดเผยสารสนเทศ
ที่สาคัญของผูย้ ื่นคาขอโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
(5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผูย้ ื่นคาขอมีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสมที่จะเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(6) ให้ ค าแนะน าต่ อ ผู ้ยื่ น ค าขอในการปฏิ บัติ ต ามข้อ บัง คับ ระเบี ย บ
ประกาศ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ หนังสื อเวียนใดๆ
ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(7) ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและร่ วมชี้ แ จงกับ ผูย้ ื่ น ค าขอ เมื่ อมี ก รณี
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ
ประมาณการแล้วมี ยอดขายหรื อรายได้รวมแตกต่ างจากประมาณการเกิ นกว่าร้ อยละ 25 หรื อกาไร
สุ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25
(ข) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลซึ่ ง
รวมกันแล้วถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วของผูย้ ื่นคาขอ อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อนโยบายการบริ หารงานอย่างมีนยั สาคัญ
(ค) การใช้เงินทุนที่ ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่ างไปจาก
วัต ถุป ระสงค์ที่ กาหนดไว้ข ณะดาเนิ นการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่ อประชาชนเกิ นกว่า ร้ อ ยละ 20
ของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์
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(ง) กรณี ใดๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบกระเทื อนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อคุณสมบัติในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
*การให้คารับรองและความเห็นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*ความในวรรคท้ า ยของข้ อ 40 เดิ ม ถูก ยกเลิ ก และใช้ ค วามใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บัง คับ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 41 ในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางการเงินต้องใช้ความรู ้
ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ

การปฏิบัติหน้ าที่
ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ข้อ 42 เว้น แต่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะก าหนดไว้เป็ นอย่า งอื่ น ห้า มมิ ให้ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ นร่ วมจัดทาคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนให้กบั ผูย้ ื่นคาขอ ในกรณี ที่
ปรากฏว่าที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับ
ผูย้ ื่นคาขอในลักษณะที่ อาจเป็ นเหตุให้ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นขาดความเป็ นอิสระในการดาเนิ นงาน
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน
ข้อ 43 ในกรณี ที่ที่ปรึ กษาทางการเงิ นรายใดดาเนิ นการตามข้อ 40 บกพร่ อง หรื อ
ไม่เหมาะสม หรื อดาเนิ นการโดยไม่ได้ใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพี ยงพอ
ในการปฏิ บัติ งานเยี่ ย งผูป้ ระกอบวิช าชี พ หรื อ ฝ่ าฝื นข้อ 42 ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์มี อ านาจในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งตักเตือนและสั่งให้ที่ปรึ กษาทางการเงิ นปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ให้ดีข้ ึนจนเป็ นที่น่าพอใจ
(2) สั่งพักการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ตลาดหลักทรั พ ย์แจ้งการสั่ งพักตามวรรคหนึ่ งให้ที่ปรึ กษาทางการเงิ นนั้น เป็ น
หนังสื อและเมื่อพ้นระยะเวลาการสัง่ พักแล้ว ให้บุคคลนั้นดาเนินการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินต่อไปได้

กรณีห้ามมิให้ ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่ วมจัดทาคาขอให้
รับหลักทรั พย์

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ดาเนินการบกพร่ อง

ข้อ 44 ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใดที่สานักงานสั่งพักการให้ความเห็นชอบในการ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดาเนิ นการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินต่อไปได้เมื่อพ้นระยะเวลา
สัง่ พักตามที่สานักงานกาหนด

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่สานักงานสั่ งพัก
การให้ ความเห็นชอบ

ข้อ 45 ในกรณี ที่ ส านั ก งานเพิ ก ถอนการให้ ค วามเห็ น ชอบการเป็ นที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นดาเนิ นการเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงินในการร่ วมจัดทาคาขอให้

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่สานักงานเพิกถอน
การให้ ความเห็นชอบ
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หลักทรั พ ย์เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนจนกว่าจะได้ยื่นคาขอความเห็ นชอบใหม่ ต่อส านักงานและ
สานักงานได้พิจารณาเห็นชอบการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว
ข้อ 46 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินของผูย้ ื่นคาขอที่อยูร่ ะหว่างยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์
และคณะกรรมการยังไม่ได้สั่งรับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ ใช้บงั คับ
มีหน้าที่ดาเนินการตามข้อบังคับนี้ดว้ ย

ให้ ทปี่ รึกษาทางการ
เงินที่อยู่ระหว่ างยื่น
คาขอปฏิบัติตาม
ข้ อบังคับนี้

หมวด 5
การห้ ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่ วข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
--------------------------------------------------ข้อ 47 ในหมวดนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้ ได้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน และให้หมายความ
รวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จดั หาหุ น้ ส่ วน
เกินเพื่อส่ งมอบให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรหรื อส่ งคืนให้แก่ผใู ้ ห้ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุน้ ส่ วน
เกิน
“จัดสรรหุน้ ส่ วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผจู ้ องซื้ อเกินกว่าจานวนหุ น้
ที่ จดั จาหน่ ายโดยการจัดสรรหุ ้นเกิ นจานวนดังกล่าวได้กระทาไปพร้อมกับการเสนอขายหุ ้นที่ จดั
จาหน่าย
“ขาย” หมายความว่า ขาย จาหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ น
การจาหน่ ายหุ ้นหรื อ หลักทรั พ ย์อ อกจากการครอบครอง หรื อกระทาการใดๆ ซึ่ งจะมี ผลเป็ นการ
จาหน่ายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ออกจากการครอบครองเป็ นการล่วงหน้า เว้นแต่โดยทางมรดกหรื อได้รับ
อนุ ญ าตจากตลาดหลักทรั พ ย์เพื่ อการให้ยืมหุ ้นแก่ ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย
“ผลกาไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุน้ หรื อราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากราคาขาย
ที่สูงกว่าราคาซื้ อซึ่ งคานวณจากราคาหุ น้ หรื อราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายได้มา
ซึ่ งไม่รวมค่านายหน้าหรื อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้คานวณแยกเป็ นแต่ละรายการโดยไม่
นามาหักลบกัน โดยในการคานวณราคาซื้ อหรื อราคาขายให้ถือตามราคาซื้ อหรื อราคาขายที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่ท้ งั นี้ ราคาขายต้องไม่ต่ากว่าราคาเฉลี่ยของหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวที่ปรากฏตามรายงานการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่มีการซื้ อขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์น้ นั
20
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ข้อ 48 ให้ผูย้ ื่นคาขอสั่งห้ามบุ คคลดังต่ อไปนี้ นาหุ ้นของตนซึ่ งมี จานวนรวมกัน
เป็ นจานวนร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วหลังวันที่ผยู ้ ื่นคาขอเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนแล้วเสร็ จและ
หลักทรั พ ย์อื่ น ที่ อ าจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เ ป็ นหุ ้น ตามอัต ราส่ ว นของหุ ้น ที่ บุ ค คลดังกล่า วถูกสั่ง
ห้ามขายออกขายภายในกาหนดเวลาตามข้อ 49
(1) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารของผูย้ ื่นคาขอ
(2) ผูถ้ ือหุ น้ รายอื่นๆ ในกรณี ที่บุคคลตาม (1) มีจานวนหุ น้ รวมกันต่ากว่า
จานวนที่กาหนดข้างต้น

บุคคลที่ถูกสั่ งห้ าม
ขายหุ้นของตนเอง

ข้อ 49 การห้ามขายตามข้อ 48 ให้มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของผูย้ ื่น
คาขอเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุน้ ของผูย้ ื่นคาขอทาการซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที่ถกู สัง่ ห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอย
ขายหุ ้น หรื อหลักทรั พ ย์ที่ ถูกสั่ งห้า มขายได้ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ ้น หรื อ หลักทรั พ ย์
ทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 ยกเว้นในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขออาศัยคุ ณสมบัติเรื่ องการ
ลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานในการยื่นคาขอให้รับหุ น้ ของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ การห้ามขายตามข้อ 48 ให้มีกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
(1) กรณี ผยู ้ ื่นคาขอมีรายได้เชิ งพาณิ ชย์จากการประกอบธุ รกิ จหลักก่อน
ยื่นคาขอให้รับหุ น้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ มีกาหนดระยะเวลาการห้ามขาย 3 ปี นับแต่วนั ที่หุ้น
ของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ภายหลังจากวันที่หุน้ ของผูย้ ื่นคาขอทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ
1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอยขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน
จานวนร้อยละ 20 ของจานวนหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 และ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดื อน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจานวนร้อยละ 20 ของ
จานวนหุน้ หรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ถกู สัง่ ห้ามขายดังกล่าว
(2) กรณี ผูย้ ื่นคาขอไม่มีรายได้เชิ งพาณิ ช ย์จากการประกอบธุ รกิ จหลัก
ก่อนยื่นคาขอให้รับหุ น้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้ระยะเวลาการห้ามขายมีกาหนดตั้งแต่วนั ที่ หุ้น
ของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ผยู ้ ื่นคาขอมีรายได้เชิ งพาณิ ชย์จากการ
ประกอบธุรกิจหลักครบ 3 ปี
ภายหลังจากผูย้ ื่นคาขอมีรายได้เชิงพาณิ ชย์จากการประกอบธุ รกิจหลักครบ
1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 สามารถทยอยขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ใน
จานวนร้อยละ 20 ของจานวนหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 และข้อ 50 และ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดื อน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายในจานวนร้อยละ 20 ของ
จานวนหุน้ หรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ถกู สั่งห้ามขายดังกล่าว

ระยะเวลาการห้ ามขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์
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ข้อ 50 ในกรณี ที่มีเหตุดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้นในช่ วงระยะเวลาการห้ามขายตามข้อ 49
ให้ผยู ้ ื่นคาขอสั่งห้ามบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 48 นาหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรื อ
การแปลงสภาพออกขายตามอัตราส่ วนของหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวที่ ถูกห้ามขายและ
ระยะเวลาการห้ามขายที่เหลืออยูต่ ามข้อ 49
(1) ผูย้ ื่นคาขอมีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(2) ผูย้ ื่นคาขอมีการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(3) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีการใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์เป็ นหุน้

การห้ ามขายหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ ที่ได้รับ
จากการจัดสรรหรือ
แปลงสภาพจากหุ้นที่
ถูกสั่ งห้ ามขาย

ข้อ 51 บุคคลที่ถูกสัง่ ห้ามขายใดประสงค์จะให้ผจู ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกินยืมหุ น้ ของตน
เพื่ อการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิ นต้องได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขาย
ยื่นคาขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ผา่ นผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี
การยืมหุ น้ เพื่อจัดสรรหุ ้นส่ วนเกินตามวรรคหนึ่ งต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนวัน
แรกที่หุน้ ที่ออกใหม่ของผูย้ ื่นคาขอหรื อของบริ ษทั จดทะเบียนจะเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

การดาเนินการใน
กรณีที่ให้ ผู้จัดหา
หุ้นส่ วนเกินยืมหุ้น

ข้อ 52 ให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนนาหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่ง
ห้า มขายมาฝากไว้ก ับ ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนดก่ อ นที่ ค ณะกรรมการ
จะพิ จารณารั บหุ ้นของผูย้ ื่น ค าขอเพื่ อ ซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อก่ อนที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์จะ
พิจารณารับหุ น้ เพิ่มทุนเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์หรื อภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ ผยู ้ ื่นคาขอได้แจ้ง
สิ ทธิ หรื อได้รับชาระเงินค่าซื้ อหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

การนาหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ มาฝาก
ไว้ กบั ศูนย์ รับฝาก

ข้อ 53 เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการตามที่กาหนดในข้อ 48 ข้อ 49
หรื อข้อ 52 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาผ่อนผัน โดยให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยน
แจ้งขอผ่อนผันเป็ นหนังสื อและชี้แจงเหตุผลที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ อ ยู่ร ะหว่า งการดาเนิ นการยื่นคาขอให้ต ลาดหลักทรัพ ย์พิจารณารับหุ ้น
ของผูย้ ื่นคาขอเพื่ อซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ ให้ผูย้ ื่นคาขอแจ้งผ่อนผันพร้ อมกับการยื่นคาขอให้
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุน้ ของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

การขอผ่ อนผัน

ข้อ 54

ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการฝากหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ตามข้อ 52 ได้ใน

กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้นาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงินไว้แล้วก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งรับหุน้ ของผูย้ ื่น
คาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
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(2) บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายจะนาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงิ นหรื อให้ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นยืมเพื่ อการจัดสรร
หุน้ ส่ วนเกิน
บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายต้องทาสัญญากับผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นโดยกาหนดเวลาส่ งคื น
หุ ้นให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ว่าด้วยการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย

การทาสั ญญากาหนด
เวลาส่ งคืนหุ้น กรณี
การจัดสรรหุ้นเกินกว่ า
จานวนที่จัดจาหน่ าย

ข้อ 55 ในกรณี ที่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายนาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่หา้ มขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน ผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการ
ให้สถาบันการเงินทาหนังสื อรับรองว่าบุคคลที่ถูกสัง่ ห้ามขายดังกล่าวได้นาหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่หา้ ม
ขายไปจานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับตน และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุน้ ของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณา
รับหุ ้นเพิ่ มทุ นเพื่ อซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ หรื อภายใน 7 วันนับแต่ วนั ที่ ได้ทาสัญญาจานาหรื อ
สัญญาวางหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หนังสื อรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจานวนหุ น้ หรื อหลักทรัพย์
ที่จานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมด้วย
ผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยข้อมูลการนาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ห้าม
ขายไปจานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ ง โดยผูย้ ื่นคาขอต้อง
เปิ ดเผยข้อ มูลดังกล่ า วตามแบบและวิ ธีก ารตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนดก่ อนที่ ค ณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุ ้นของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ดัง กล่ า วโดยวิ ธี ก ารตามข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการรายงานโดยผ่ า น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ชกั ช้าภายหลังตลาดหลักทรัพย์ผอ่ นผันการฝากหุน้ หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว

การดาเนินการในกรณี
ที่นาหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ ที่ห้ามขาย
วางเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

ข้อ 56 ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนจานาหรื อการวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมหรื อการ
ส่ งคืนหุ น้ ที่ยืม และยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 49 ให้ผยู ้ ื่นคาขอนาหุ ้น
หรื อ หลัก ทรั พ ย์ด ังกล่ า วมาฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ต ามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 52 ภายใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาการห้ามขายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 49
(1) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้มีการไถ่ถอนจานาหรื อการวางเป็ น
หลักประกันการกูย้ ืม
(2) ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วนั ที่ ผูจ้ ัด หาหุ ้ น ส่ ว นเกิ น จัด หาหุ ้น เพื่ อ
ส่ งคื นให้แก่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรื อวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นต้อง
จัดหาหุ น้ เพื่อส่ งคืนให้แก่บุคคลที่ถกู สั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดสรรหุ ้นเกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณี ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วน

การดาเนินการใน
กรณีที่มีการไถ่ ถอน
จานาหรือวางเป็ น
หลักประกัน และยัง
อยู่ในระยะเวลาการ
ห้ ามขาย
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เกิ น จัด หาหุ ้ น เพื่ อ ส่ งคื น หุ ้ น ที่ ยื ม โดยวิ ธี ก ารใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น จากผูถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม หรื อ ซื้ อ หุ ้น ในตลาด
หลักทรัพย์
(3) ภายใน 12 วันทาการนับ แต่ วนั ที่ ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นจัด หาหุ ้นเพื่ อ
ส่ งคื นให้แก่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรื อวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นต้อง
จัดหาหุ น้ เพื่อส่ งคืนให้แก่บุคคลที่ถกู สั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดสรรหุ น้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณี ผจู ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน
จัดหาหุน้ เพื่อส่ งคืนหุน้ ที่ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ จากผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียน
ข้อ 57 ในกรณี ที่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามได้ขายหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อนั เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อบังคับนี้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็ นจานวนเงินเท่ากับผลกาไรจาก
การขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์น้ นั และนาส่ งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื น
หรื อวันที่ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนทราบการฝ่ าฝื นดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู ้ยื่ น ค าขอหรื อ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นไม่ น าหุ ้ น มาฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามข้อ 56 (2) และ (3) อันเนื่ องมาจากการกระทาการหรื องดเว้น
กระทาการของบุ คคลที่ ถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุ คคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ ้นอันเป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อบังคับนี้ และให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็ นจานวนเงินเท่ากับผลต่าง
ของราคาเสนอขายหุ น้ ที่จดั จาหน่ายกับราคาหุ น้ ที่ให้ยืมซึ่ งคานวณจากราคาหุ น้ ณ วันที่บุคคลที่ถูกสั่ง
ห้ามขายได้มา แต่ท้ งั นี้ เงินค่าปรับต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 แสนบาท และนาส่ งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อวันที่ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนทราบการฝ่ าฝื นดังกล่าว
หมวด 6
การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
--------------------------------------------------*ข้อ 58 บริ ษทั จดทะเบียนต้องดารงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้
(*ความในข้ อ 58 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้ แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวั น ที่
23 กั น ยายน 2559 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 เป็ นต้ น ไป)

*ข้อ 58/1 บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องดารงคุณ สมบัติข องหลักทรัพ ย์ตามบทที่ 2 การ
รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ที่ จดั ตั้งตามกฎหมายไทยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ใน
หมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ยกเว้นการดารงคุณสมบัติเรื่ องมูลค่าที่ตราไว้ให้เป็ นไปตามข้อ 58/2
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การฝ่ าฝื น

หน้ าที่ดารง
สถานะการเป็ น
บริษัทจดทะเบียน

หน้ าที่ดารง
คุณสมบัติของ
หลักทรั พย์

(บจ/ร 01-00)
*ข้อ 58/2 บริ ษั ท จดทะเบี ย นต้อ งไม่ ล ดมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น
บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท ยกเว้นเป็ นการดาเนิ นการ
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นมีราคา
ปิ ดในแต่ละวันทาการซื้ อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเป็ นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน
(2) บริ ษ ัทจดทะเบี ยนอยู่ระหว่างด าเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ หรื อ
ปรั บโครงสร้ างหนี้ กับสถาบันการเงิ น ทั้งนี้ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องด าเนิ นการให้หุ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนมีมูลค่าที่ ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ ้นละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั ที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ นั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท หรื อก่อน
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันที่ถึงกาหนดหลังสุ ด
(3) บริ ษทั จดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการให้หุน้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั ที่
ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ นั้นจนมีมลู ค่าน้อยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท

การดารงมูลค่ าที่
ตราไว้ ของหุ้น

(*เพิ่ ม เติ ม ความในข้ อ 58/1 และ 58/2 โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กั น ยายน 2559
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 เป็ นต้ น ไป)

ข้อ 59
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้

บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมี กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และผูม้ ี อานาจควบคุ มที่ มี

(1) มี คุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อลักษณะที่ แสดงถึ งการ
ขาดความเหมาะสมที่ จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารกิ จการที่ มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(2) ไม่ เ ป็ นบุ ค ค ล ที่ ฝ่ า ฝื นข้ อ บั ง คั บ ร ะ เบี ย บ ป ร ะกาศ คา สั่ ง
มติคณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียน
ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ ที่ อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรั พ ย์อ าจก าหนดแนวทางการพิ จารณากาหนดระยะเวลาในการห้า ม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาใน
การกระทา ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน
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กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน

(บจ/ร 01-00)
*ข้อ 59/1 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมีผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ นและ
ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
(*เพิ่มเติมความในข้ อ 59/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญ
หรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 60 บริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องจัด ให้มีระบบกากับดูแลกิ จการที่ ดี เพื่อกากับดูแ ล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ ถูกต้อง โดยต้องมี
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) กรรมการอิ สระซึ่ งมี องค์ประกอบและคุ ณ สมบัติ ต ามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้อยกว่าตามที่ กาหนดข้างต้น ให้บริ ษทั
จดทะเบี ย นด าเนิ น การแต่ งตั้งเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบตามจ านวนที่ ก าหนดภายใน 3 เดื อ นนั บ แต่ ว นั ที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้
ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั จดทะเบีย นมีเหตุจาเป็ น ไม่อาจดาเนิ น การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรก็อาจผ่อนผันระยะเวลา
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดในวรรคสอง
ให้ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นจัด ท าและน าส่ ง รายชื่ อ และขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การกากับดูแล
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ข้อ 61 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมีผสู ้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 62 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

การควบคุมภายใน

ข้อ 63 บริ ษทั จดทะเบี ยนและบริ ษทั ย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
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(บจ/ร 01-00)
ข้อ 64 บริ ษทั จดทะเบียนต้องดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ โดยต้องมี
จานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวต้องถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั จดทะเบี ยน หรื อมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยและจานวน
รวมของหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยและจานวนรวมของหุ น้ ที่
ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวน้อยกว่าที่ กาหนดตามวรรคหนึ่ ง ตลาดหลักทรัพย์จะมี หนังสื อแจ้งถึงกรณี
ดังกล่ าวและให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ยนด าเนิ นการกระจายการถื อหุ ้น ให้ค รบถ้วนตามจานวนดังกล่ าว
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่ งรายงานการกระจายการถือหุ น้ ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
หากบริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนินการกระจายการถือหุ น้ ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามวรรคสอง ตลาดหลักทรัพ ย์จะประกาศเป็ นการทัว่ ไปว่าบริ ษ ทั จดทะเบี ยนดังกล่าวไม่
สามารถดาเนิ นการกระจายการถือหุ ้นให้ครบถ้วน และบริ ษทั จดทะเบียนนั้นต้องชาระค่าธรรมเนี ยม
รายปี ส่ วนเพิ่มนอกจากค่าธรรมเนี ยมรายปี ที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องชาระตามปกติ และรายงานความ
คืบหน้าในการดาเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 65

บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

สารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 66 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้น บริ ษทั จดทะเบี ยน
ดังกล่าวต้องดารงคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสดงได้ว่าบริ ษ ทั จดทะเบี ยนเป็ นผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อมี อานาจ
บริ หารจัดการบริ ษทั แกนได้ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(2) ต้อ งไม่ มี ล ักษณะเป็ นการประกอบธุ ร กิ จบริ ห ารจัด การเงิ น ลงทุ น
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(3) ถือหุ ้นในบริ ษทั แกน 1 บริ ษทั ตลอดเวลาที่ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
โดยอาจเปลี่ยนบริ ษทั แกนได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
(4) มี บ ริ ษ ัท แกนเป็ นธุ ร กิ จ หลัก โดยบริ ษ ัท แกนต้อ งด ารงคุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ข) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
กรณี บริ ษ ัท แกนเป็ นบริ ษ ัท ที่ จัด ตั้ง ตามกฎหมายต่ า งประเทศต้อ งมี
กรรมการที่ มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
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การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อย

กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ
บริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นใน
บริษัทแกน

(บจ/ร 01-00)

ข้อ 67 บริ ษทั จดทะเบียนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกที่
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

หมวด 7
การเปลีย่ นลักษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน
--------------------------------------------------ข้อ 68 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี ก ารเปลี่ ย นลัก ษณะหรื อ รู ป แบบในการ
ประกอบธุ รกิ จดังต่ อไปนี้ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจกาหนดให้บริ ษ ทั จดทะเบี ยนดังกล่ าวยื่นคาขอให้
พิจารณาเสมือนเป็ นการยื่นคาขอใหม่ได้
(1) มีการเปลี่ยนรู ปแบบการประกอบธุ รกิจจากการประกอบธุ รกิจทัว่ ไป
เป็ นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ อันอาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
(2) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นของบุคคลต่างด้าวในบริ ษทั
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ที่มีบริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ ้นรวมกันเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อถือหุน้ ไม่วา่ ในจานวนใดๆ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทในการบริ หาร
จัดการของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน
(3) มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นของบุคคลต่างด้าวในบริ ษ ทั
จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ น้ ที่มีบริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ ้นรวมกันไม่เกิ นกว่าร้อยละ 50 ของสิ ท ธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อถือหุ น้ ไม่ว่าในจานวนใดๆ โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทในการ
บริ หารจัด การของบริ ษ ทั จดทะเบีย นอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
การพิจารณาคาขอตามวรรคหนึ่ ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ตามลักษณะหรื อรู ปแบบในการประกอบธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้
บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรู ปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน

ข้อ 69 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีการจัดตั้งบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จโดยการถือ
หุน้ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ได้ยื่นคาขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบี ยน และบริ ษทั จดทะเบี ยนได้ยื่นคาขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์

การจัดตั้งบริษัทเพือ่
ประกอบธุรกิจ
Holding ของ
บริษัทจดทะเบียน
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(บจ/ร 01-00)
จดทะเบี ยน ตลาดหลักทรัพ ย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ จดั ตั้งใหม่เป็ นหลักทรัพ ย์
จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้
บทที่ 3
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิของบริษทั ต่ างประเทศเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ข้อ 70 ในบทที่ 3 นี้
“หน่ วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกากับดูแลตลาดทุน
ของตลาดหลักทรัพย์หลัก
“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ ผยู ้ ื่นคาขอระบุ ว่าเป็ นตลาดหลักทรัพย์หลัก และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวต้องตั้งอยู่ใน
ประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่ อประเทศที่สานักงานยอมรับตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วย ข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ น
หลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“บริ ษัท จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing” หมายความว่ า บริ ษัท
ต่างประเทศซึ่ งมีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุ นว่า ด้วยข้อ กาหนดเกี่ ย วกับการเสนอขายหลักทรั พ ย์ที่ ออกโดยบริ ษ ทั ต่ า งประเทศ
ที่มีหรื อจะมีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หมวด 2 การเสนอขายหุ น้ ที่มีตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุ ้น
เป็ นตลาดต่างประเทศ

นิยาม

1. ผู้ยนื่ คาขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิ ทธิเพือ่ การเป็ นบริษทั จดทะเบียน
ต่ างประเทศแบบ Primary Listing
--------------------------------------------------หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ข้อ 71 หุ น้ สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่อาจขอจดทะเบี ยนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
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คุณสมบัติ
หุ้นสามัญ

(บจ/ร 01-00)

(1) หุน้ สามัญ
*(ก) ชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และในกรณี ที่มีมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่
ตราไว้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท
(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้ อ 71 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ้ น สามัญหรื อ หุ้ น บุริมสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีข อ้ จำกัด ในกำรโอนหุ ้น สำมัญ ยกเว้น ข้อ จำกัด ที่ เ ป็ นไป
ตำมกฎหมำย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(2) หุน้ บุริมสิ ทธิ
*(ก) ชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด และในกรณี ที่มีมลู ค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่
ตราไว้ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.5 บาท

คุณสมบัติ
หุ้นบุริมสิ ทธิ

(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้ อ 71 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี้แทน โดย
ข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป

(ข) ระบุชื่อผูถ้ ือ
(ค) ไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่ เป็ นไป
ตำมกฎหมำย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
(ง) มีผถู ้ ือหุน้ บุริมสิ ทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่นอ้ ยกว่ำ 50 รำย
หมวด 2
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นคาขอ
--------------------------------------------------ส่ วนที่ 1
ผู้ยนื่ คาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจทั่วไป
--------------------------------------------------ข้อ 72 ผูย้ ื่นคาขอที่ มีการประกอบธุ รกิ จทัว่ ไปจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) สถานะ
เป็ นบริ ษทั ต่ างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น
สาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
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คุณสมบัติของผู้ยนื่ คาขอ
ที่ประกอบธุรกิจทั่วไป
สถานะ

(บจ/ร 01-00)

(2) ทุนชาระแล้ว
มีทุนชาระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 300 ล้านบาท
(3) การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
(ก) มีผถู ้ ือหุน้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ราย
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อยละ 25 ของทุ นชาระแล้ว หรื อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุ นชาระแล้วในกรณี ที่ผูย้ ื่นคาขอมี
ทุนชาระแล้วเฉพาะหุ น้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ น้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยการซื้ อขายที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ใช้ในการซื้ อขายหุน้ สามัญ
(ค) ให้ผ่อนผันการนับจานวนผูถ้ ือหุ น้ ตาม (ก) และอัตราส่ วนการถือ
หุ น้ ตาม (ข) ในส่ วนที่กองทุนรวมหรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายถือหุ น้ อยู่ โดยให้
นับเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น สามัญ รายย่อ ย 10 รายต่ อ ทุ กร้ อยละ 1 ของจานวนหุ ้นสามัญ ที่ กองทุ นรวมหรื อ
โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
(ง) มี ก ารกระจายการถื อ หุ ้น โดยเสนอขายหุ ้น ต่ อ ประชาชน
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ง.1) กรณี ผู ้ยื่ น ค าขอมี ทุ น ช าระแล้ว น้ อ ยกว่ า 500 ล้า นบาท
จานวนหุน้ ที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว
(ง.2) กรณี ผูย้ ื่นคาขอมี ทุนชาระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
จานวนหุ ้นที่ เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว หรื อต้องมี มูลค่า
หุน้ สามัญที่คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้รวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 75 ล้านบาท แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(ง.3) มีการเสนอขายหุน้ โดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ง.4) หุ ้นที่ เสนอขายต้องยื่นขออนุ ญาตและได้รับอนุ ญาตจาก
สานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศแล้ว
(4) ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีผลการดาเนิ นงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ก่อนยื่นคาขอโดยต้องมีกาไรสุ ทธิ ในระยะเวลา 2 ปี หรื อ 3 ปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอรวมกันไม่นอ้ ย
กว่า 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุ ดก่อนยื่นคาขอมีกาไรสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ
ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ
กาไรสุ ทธิ ขา้ งต้นให้หมายถึง กาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานตามปกติ
หลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานแล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชี ตามงบการเงิน
หรื องบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผูย้ ื่นคาขอ
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ทุนชาระแล้ว
การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อย

ผลการดาเนินงาน

(บจ/ร 01-00)
ในกรณี ผูย้ ื่นคาขอเกิ ดจากการควบกิ จการ หรื อปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรื อมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดาเนิ นงานต่อเนื่องได้หากผูย้ ื่น
คาขอมีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นและมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง
(ก) แสดงได้ว ่า มีฐ านะการเงิ น มัน่ คงและมีเ งิ น ทุน หมุน เวีย น
เพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็ นอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
*(ข) มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท และมีส่วนของผู ้
ถือหุน้ ก่อนการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนมากกว่าศูนย์

ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง

(*ความใน (ข) ของ (5)ของข้ อ 72 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(6) การบริ หารงาน
(ก) มี กรรมการซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละองค์ประกอบตามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ข) มี ก รรมการ ผู ้บ ริ หาร และผู ้มี อ านาจควบคุ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(ข.1) มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลกั ษณะต้อ งห้า มตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ข.2) ไม่เป็ นบุคคลที่ ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ ที่ อาจมี ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(ค) มี การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ัท
อย่างชัดเจนและในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีการมอบหมายอานาจให้ผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลอื่ น
ปฏิ บัติ การแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั ในเรื่ องใด การมอบหมายอานาจดังกล่าวต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
*(ง) มีผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผูค้ วบคุมดูแล
การทาบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับ
บริ ษทั ต่างประเทศ
(*เพิ่ ม เติ ม ความใน (ง) ของ (6) ข้ อ 72 โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)
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การบริหารงาน

(บจ/ร 01-00)
(7) การกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
(ก) จัดให้มีระบบกากับดูแลกิ จการที่ ดีเพื่อกากับดูแลการดาเนิ นงาน
ของผูย้ ื่นคาขอให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้
(ก.1) กรรมการอิ ส ระซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบและคุ ณ สมบัติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมี องค์ประกอบ คุ ณ สมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ผยู ้ ื่นคาขอจัดทาและนาส่ งรายชื่อของกรรมการตรวจสอบ
และรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่ มี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(9) งบการเงินและผูส้ อบบัญชี
(ก) มีงบการเงินที่ มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ข) ผูส้ อบบัญชีของผูย้ ื่นคาขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(10) ผูย้ ื่นคาขอต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า นข้อจากัด ของ
การบังคับใช้กฎหมายของผูย้ ื่นคาขอให้ผลู ้ งทุนทราบ
(11) ผูย้ ื่นคาขอต้องจัดให้มีตวั แทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศ
ไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
เพื่อเป็ นตัวแทนในการเปิ ดเผยสารสนเทศหรื อดาเนินการใดๆ ของผูย้ ื่นคาขอ
(12) ผูย้ ื่นคาขอต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) เงื่ อนไขเกี่ ยวกับกำรบริ ห ำรกิ จกำรของบริ ษ ัทตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนสำหรับบริ ษทั ต่ำงประเทศ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ของผูย้ ื่น
คำขอได้รับควำมคุม้ ครองในลักษณะที่ เที ยบเคี ยงกับผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั อื่นที่ เสนอขำยหุ ้นต่อผูล้ งทุน
เป็ นกำรทัว่ ไปในประเทศไทย (ถ้ำมี)
(ข) เงื่ อนไขอื่นหรื อข้อตกลงพิเศษเกี่ ยวกับการรับ หลักทรัพ ย์ของ
ผูย้ ื่นคาขอตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
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การกากับดูแลกิจการ
และการควบคุม
ภายใน

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

การเปิ ดเผยข้ อมูล
ตัวแทนติดต่ อ
ประสานงานไทย
เงื่อนไขเพิม่ เติม

(บจ/ร 01-00)
(13) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูย้ ื่นค าขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรั พ ย์หรื อบุ ค คลภายนอกที่
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์

ส่ วนที่ 2
ผู้ยนื่ คาขอที่มกี ารประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
--------------------------------------------------ข้อ 73 ผูย้ ื่น คาขอที่ ลงทุ น ในโครงการที่ เป็ นสาธารณู ปโภคพื้ นฐานจะยื่นคาขอ
จดทะเบียนหุน้ สามัญ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 โดยในเรื่ องผลการดาเนิ นงานให้มีลกั ษณะดังนี้
(ก) กรณี ผยู ้ ื่นคาขอลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่ องผลการดาเนินงาน
(ข) กรณี ผยู ้ ื่นคาขอลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมีผลการดาเนิ นงานและ
มีรายได้เชิงพาณิ ชย์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
ในกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเกิ ดจากการควบกิ จการ หรื อปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรื อมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดาเนิ นงานต่อเนื่องได้หากผูย้ ื่น
คาขอมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ
(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้
ที่มนั่ คงในอนาคตและมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ได้รั บ สั ม ปทานหรื อ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น โครงการจาก
หน่ วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิ จของประเทศที่ผยู ้ ื่นคาขอมีการดาเนิ นโครงการ โดยมีอายุสัมปทาน
หรื อได้รับอนุญาตไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสมั ปทานหรื อระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ
ทั้งนี้ ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนที่จาเป็ นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรื อการขออนุญาต
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(ข) มี สั ญ ญาขายสิ น ค้าหรื อ ให้บ ริ การกับหน่ วยงานราชการ หรื อ
รัฐวิสาหกิ จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิ ดรายได้ที่มนั่ คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอ
(3) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชดั เจนและเพียงพอในการดาเนินงาน
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คุณสมบัติของผู้ยื่น
คาขอที่ลงทุนใน
โครงการ
สาธารณูปโภค
พืน้ ฐาน

(บจ/ร 01-00)

ข้อ 74 ให้ผูย้ ื่นคาขอจัด ทารายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทารายงาน
การศึกษาความเป็ นไป
ได้ (Feasibility Study)

ข้อ 75 กรณี ที่โครงการสาธารณู ปโภคพื้นฐานของผูย้ ื่นคาขอมีการประกอบธุ รกิ จ
หลักอยู่ในต่ างประเทศ ให้ผูย้ ื่ นค าขอจัด ให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่ จะลงทุ น
(Legal Due Diligence) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดาเนิ นการ
ได้ตามกฎหมาย

การจัดให้ มีความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อ 76 ให้ผูย้ ื่นคาขอจัดให้มีความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ใช้กบั โครงการสาธารณู ปโภคพื้ นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณี ที่เป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู งที่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะ
ด้านเป็ นพิเศษ โดยต้องอธิ บายถึงความเป็ นไปได้ของการนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ในประเทศหรื อพื้นที่
ที่ ผยู ้ ื่นคาขอทาโครงการ (ถ้ามี)

การจัดให้ มีความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญอิสระ
เกีย่ วกับการใช้
เทคโนโลยี

ส่ วนที่ 3
ผู้ยนื่ คาขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
--------------------------------------------------ข้อ 77 ผูย้ ื่นคาขอที่ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ ้นจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ
ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 ยกเว้นเรื่ องผลการดาเนินงาน
(2) มีกาไรสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั แกน
การพิจารณาเกณฑ์กาไรสุ ทธิ ตาม (2) ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณา
จากกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินหรื องบการเงินรวมของทั้งผูย้ ื่นคาขอและบริ ษทั แกน
(3) แสดงได้ว่ า กรรมการและผู ้บ ริ ห ารของผู ้ยื่ น ค าขอเป็ นบุ ค คลซึ่ ง
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการบริ ษทั แกน และบริ หารจัดการบริ ษทั แกนมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี ก่อนยื่นคาขอ ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) ผูย้ ื่ น ค าขอเป็ นสถาบัน การเงิ น ซึ่ งหน่ วยงานที่ ก ากับ ดู แ ลได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อ
(ข) บริ ษทั แกนมีการลงทุนในโครงการที่เป็ นสาธารณู ปโภคพื้นฐาน
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย
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คุณสมบัติของ
Holding
Company

(บจ/ร 01-00)
(4) แสดงได้ว่าผูย้ ื่ นค าขอเป็ นผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อมี อานาจบริ ห าร
จัดการบริ ษทั แกนได้ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(5) ถื อหุ ้น ในบริ ษทั แกน 1 บริ ษทั ตลอดเวลาที่ เป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ย น
โดยอาจเปลี่ยนบริ ษทั แกนได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(6) ต้อ งไม่ มีล ักษณะเป็ นการประกอบธุ รกิ จบริ ห ารจัด การเงิน ลงทุ น
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(7) มีบริ ษทั แกนเป็ นธุรกิจหลัก และบริ ษทั แกนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 78
ข้อ 78 บริ ษทั แกนที่ผยู ้ ื่นคาขอถือหุน้ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
*(1) มี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ 72 หรื อในกรณี บริ ษ ัท แกนมี ก ารลงทุ น ใน
โครงการที่ เป็ นสาธารณู ปโภคพื้ นฐานให้มีคุณสมบัติตามข้อ 73 ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 ยกเว้น
เรื่ องสถานะ การกระจายการถือหุ ้นรายย่อย คุณ สมบัติของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และ
การเงิ นและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ การมี
ตัวแทนในการติ ด ต่ อประสานงาน เงื่ อ นไขเกี่ ยวกับการบริ ห ารกิ จการและเงื่ อนไขอื่ น และนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์

คุณสมบัติบริษัทแกน

(*ความใน (1) ข้ อ 78 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นี้แทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

(2) ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(3) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
กรณี บริ ษทั แกนเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีกรรมการที่มีถิ่นที่
อยูใ่ นประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั
ต่างประเทศ
หมวด 3
การยืน่ คาขอและการพิจารณารั บหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ส่ วนที่ 1
การยืน่ คาขอ
--------------------------------------------------ข้อ 79 ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกทั้งหมด
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การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

(บจ/ร 01-00)
ข้อ 80 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบี ยนพร้อม
กับหรื อภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้ผยู ้ ื่นคาขอยื่นขอจดทะเบียนหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่มีคุณสมบัติเช่ นเดี ยวกันที่ออกทั้งหมด
และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ผูย้ ื่นคาขอไม่อาจยื่นคาขอให้รับหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุน้ สามัญ
ของผูย้ ื่นคาขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่ องจากผูย้ ื่นคาขอมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขเหตุ แห่ งการเพิ กถอนหุ ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้ง
เหตุดงั กล่าวจากตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์หลัก หรื อหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ
(2) อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรื อ
กฎหมายอื่นในทานองเดียวกันของประเทศที่ผยู ้ ื่นคาขอได้จดทะเบียนจัดตั้ง หรื อ
(3) มีการดาเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างร้ายแรง

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิ ทธิ

ข้อ 81 ผู ้ยื่ น ค าขอที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นตามข้อ บั ง คับ นี้ หรื อผู ้ยื่ น ค าขอที่ มี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย อาจยื่นคา
ขอให้ต ลาดหลักทรั พ ย์พิ จารณารั บ หุ ้น สามัญ ที่ มีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามข้อ 71 เป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียนได้

การขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญ

ข้อ 82 ผูย้ ื่น คาขอที่ ต อ้ งกระจายการถือหุ ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณ สมบัติ ค รบถ้วน
ต้อ งกระจายการถื อหุ ้น รายย่อ ยให้แ ล้วเสร็ จภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ ว นั ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ จ้งผล
การพิจารณารับหุน้ สามัญให้ทราบ
เมื่ อ มี เหตุ จาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจาย
การถื อ หุ ้น ตามวรรคหนึ่ งได้ โดยผูย้ ื่ นค าขอต้องแจ้งขอผ่อนผัน และชี้ แ จงเหตุ ผ ลเป็ นหนังสื อต่ อ
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ ระยะเวลา
ผ่อนผันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอที่ มี ทุนชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ล้านบาท มีความประสงค์
จะทยอยการกระจายการถื อ หุ ้น รายย่ อ ย โดยได้ยื่ น แผนการกระจายการถื อ หุ ้น รายย่ อ ยต่ อ
ตลาดหลักทรั พ ย์ในการยื่ นขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการ
กระจายการถือหุ ้นเป็ นการเพิ่มเติมได้ หากผูย้ ื่นคาขอนั้นเริ่ มมีการเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองแล้ว แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มทาการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชน

การกระจาย
การถือหุ้น
ให้ มีคุณสมบัติ
ครบถ้ วน
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เหตุที่ทาให้ ไม่ อาจ
ยื่นคาขอ

(บจ/ร 01-00)
ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอตามวรรคสามไม่สามารถดาเนิ นการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย
ให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้หุน้ สามัญของผูย้ ื่น
คาขอทาการซื้ อขายตามวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดได้
ข้อ 83 หำกมีเหตุกำรณ์หรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
กำรดำเนิ นงำนและฐำนะกำรเงิ นของผูย้ ื่นคำขอในระหว่ำงที่ ได้รับกำรผ่อนผันตำมข้อ 82 คณะกรรมกำร
อำจพิ จำรณำคุ ณสมบัติของหลักทรั พย์และของผูย้ ื่นคำขอเสมื อนเป็ นกำรพิ จำรณำคำขอใหม่ได้

การพิจารณาคุณสมบัติ
ของหลักทรัพย์ เสมือน
เป็ นการพิจารณาคาขอ
ใหม่

ข้อ 84 เมื่อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้ผูย้ ื่น
คาขอที่ยงั ขาดคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 82 ยื่นคาขอใหม่
(1) ผูย้ ื่นคาขอไม่ส ามารถกระจายการถื อหุ ้นรายย่อยภายในกาหนดเวลา
ตามข้อ 82
(2) คณะกรรมการเห็ นสมควรไม่ผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการ
ถือหุน้ รายย่อย หรื อ
(3) คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอภายหลังการกระจายการถือหุ ้นรายย่อยตาม
ข้อ 82 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งมี นัย ส าคัญ ซึ่ งมี ผ ลให้ คุ ณ สมบัติ ข องผูย้ ื่ น ค าขอไม่ ค รบถ้ว นตาม
ข้อบังคับนี้

การให้ ยื่นคาขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
การกระจายการถือ
หุ้นรายย่ อย

ข้อ 85 ให้ ผู ้ยื่ น ค าขอยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละเอกสารอื่ น ตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนดพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอ

วิธีการยื่นคาขอ

ข้อ 86 ในการยื่ นค าขอให้ รั บหุ ้ นสามัญ ผู ้ยื่ นค าขอต้องมี ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นที่ มี
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาคาขอ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่ วนที่ 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์
--------------------------------------------------ข้อ 87 ในระหว่างพิ จารณาคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูล
หรื อเอกสารที่ ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 85 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติ มได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่าง
และเหตุ ผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการเห็ นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่ มเติ มที่ เป็ นสาระสาคัญ อาจ
กาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่
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การแก้ ไข
เพิม่ เติมข้ อมูล

(บจ/ร 01-00)
ข้อ 88 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้ แจงและ
ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด

การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม

ข้อ 89 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหุ ้นสามัญ คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติของหุ ้นสามัญและผูย้ ื่นคาขอ และสั่งรับหุ ้น
สามัญที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหุ น้ สามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถกู ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
ในการพิ จารณาค าขอและสั่ งรั บ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรั พ ย์ทาหน้า ที่ พิ จารณาคุ ณ สมบัติ ข องหุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ และสั่งรั บหุ ้นบุ ริมสิ ท ธิ
ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าหุน้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าวมีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ให้สั่งรับพร้อมกับหรื อ
ภายหลังการสัง่ รับหุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การพิจารณา
รับหุ้นสามัญ

ข้อ 90 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า การสั่ง รั บ หุ ้น สามัญ หรื อ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผันคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอในเชิ งตัวเลขหรื อปริ มาณดังต่อไปนี้ ในการพิจารณาคาขอและ
สัง่ รับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ ตามข้อ 89
(1) ทุนชาระแล้วตามข้อ 72 (2)
(2) การกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อ 72 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)
(3) ผลการดาเนินงานตามข้อ 72 (4)
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามข้อ 72 (5) (ข)
ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการเปิ ดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของ
ผูย้ ื่นคาขอต่อประชาชน

การผ่ อนผัน
เกณฑ์ คุณสมบัติ
ในเชิงตัวเลขหรือ
เชิงปริมาณ
(Quantitative
Criteria)

ข้อ 91 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า การสั่ง รั บ หุ ้น สามัญ หรื อ
หุ ้น บุ ริม สิ ท ธิ ข องผูย้ ื่ น ค าขอเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น อาจท าให้ข ัด กับ นโยบายสาธารณะหรื อ
นโยบายของรั ฐ หรื อ อาจทาให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อถื อต่ อตลาดทุ น ไทยโดยรวม เช่ น
อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนไม่ได้
รับข้อมูลอย่างเพี ยงพอ เป็ นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณารับหุ้น
ของผู้ยื่นคาขอ
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การพิจารณา
รับหุ้นบุริมสิ ทธิ

(บจ/ร 01-00)

ข้อ 92 ในระหว่างที่ คณะกรรมการพิ จารณาคาขอให้รับหุ ้นสามัญ ห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ข องผูย้ ื่นคาขอตลอดจนผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุค คลดังกล่าวซื้ อหรื อขาย
หุ ้นสามัญ นั้น ทั้งนี้ ให้ผูย้ ื่นคาขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้ อหรื อขาย หรื อสงสัยว่าจะมี
การซื้ อหรื อขายหุน้ สามัญของบุคคลดังกล่าว
หากมี ก ารซื้ อ หรื อ ขายหุ ้น สามัญ ของบุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจ
ไม่พิจารณาคาขอของผูย้ ื่นคาขอ

การห้ ามซื้อหรือ
ขายหุ้นสามัญ
ในระหว่ างที่
คณะกรรมการ
พิจารณาคาขอ

ข้อ 93 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้รับหุ ้นสามัญและหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ให้เสร็ จ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้องครบถ้วนจากผูย้ ื่นคาขอแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับเวลาตั้งแต่ วนั ที่ ผูย้ ื่นคาขอได้ขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อ มู ล หรื อ เอกสารตามข้อ 87 หรื อ วัน ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้สั ่ ง การตามข้อ 88 จนถึ ง วัน ที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 94 ก่ อ นที่ ค ณะกรรมการจะสั่ง รั บ หุ ้น สามัญ ของผูย้ ื่น คาขอเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบียน ให้ผยู ้ ื่นคาขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกาหนดนาหุ น้ และหลักทรัพย์ออกขายตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี ที่บุ ค คลดังกล่า วได้รั บหลักทรั พ ย์อื่นที่ อาจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เ ป็ นหุ ้น
จากผูย้ ื่นคาขอหรื อมีการใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์ดงั กล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผยู ้ ื่นคาขอ
ห้ามบุคคลนั้นนาหลักทรัพย์ดงั กล่าวออกขายด้วย
ข้อ 95 การพิ จารณาคาขอให้รับหุ ้นสามัญ ให้คณะกรรมการลงคะแนนเสี ยงโดย
เปิ ดเผย ยกเว้นกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 1 คนร้องขอ และที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ลงคะแนนลับ

การห้ ามขายหุ้น
ภายในเวลาที่กาหนด

ข้อ 96 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหุ ้นสามัญที่ ยื่นขอจดทะเบี ยน
มี คุ ณ สมบัติ ถูกต้อ งตามหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีการตามข้อ บังคับ นี้ ให้ผูย้ ื่ น ค าขอลงนามใน
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการ
จะสั่งรับหุ น้ สามัญดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่
เห็นสมควร
ในการลงนามของผูย้ ื่นคาขอ ให้กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันผูย้ ื่นคาขอเป็ น
ผูล้ งนามโดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผูย้ ื่นคาขอ

การลงนาม
ในข้ อตกลง
การจดทะเบียน
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การสั่ งรับหลักทรัพย์
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ข้อ 97 ให้หุน้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่ มทาการซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุ
จาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทาการซื้ อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทาการ
ซื้อขาย

ข้อ 98 ให้ ผูย้ ื่ น ค าขอช าระค่ า ธรรมเนี ย มในการรั บ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นและ
ค่าธรรมเนี ยมในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามอัตราและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม
การรับหลักทรั พย์

ข้อ 99 ในกรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการเพิ่มทุนให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ ้นสามัญหรื อ
หุน้ บุริมสิ ทธิ ที่ได้จดทะเบียนในประเภทเดียวกันในส่ วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การพิจารณาคาขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนเพิ่มทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การรับหุ้นใน
ส่ วนเพิม่ ทุน

หมวด 4
ที่ปรึกษาทางการเงิน
--------------------------------------------------ข้อ 100 ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นต้องเป็ นผูไ้ ด้รั บความเห็นชอบจากสานักงานจึ งจะ
ร่ วมจัดทาคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

คุณสมบัติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 101 ในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขอมีที่ปรึ กษาทางการเงิ นหลายราย ให้ผูย้ ื่นคาขอกาหนด
ที่ปรึ กษาทางการเงินหลักที่จะต้องรับผิดชอบตามข้อบังคับนี้

กรณีผู้ยื่นคาขอมี
ที่ปรึกษาทาง การเงิน
หลายราย

ข้อ 102 ให้ผยู ้ ื่นคาขอมีที่ปรึ กษาทางการเงิ น ต่ อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่
หลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ผู ย้ ื่น คาขอมีบุค คลไทยถือ หุ ้น ตามหลัก เกณฑ์ด งั ต่อ ไปนี้ ให้มีที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับ แต่ วนั ที่ ห ลักทรั พ ย์ข องผูย้ ื่น ค าขอเริ่ ม ซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์
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กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

(บจ/ร 01-00)
(1) ผูย้ ื่น คาขอมี บุ ค คลไทยถื อ หุ ้น รวมกัน เกิ น กว่า ร้ อ ยละ 50 ของจานวนสิ ท ธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ หรื อ
(2) ผูย้ ื่นคาขอมี บุ คคลไทยถื อหุ ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับ
ภาครัฐ
การพิจารณาความหมายของบุค คลไทยและวิธีการนับการถือหุ ้นของบุค คลไทย
ให้ พิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ที่ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ส าหรั บ บริ ษ ัท
ต่างประเทศ
ตลาดหลักทรั พ ย์อาจพิ จารณาผ่อ นผัน กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งได้ต ามที่
เห็นสมควร
ข้อ 103 การเปลี่ ย นแปลงที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ งกระท าในระหว่า งระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในข้อ 102 จะกระทาได้เฉพาะในกรณี ที่มีเหตุ ผลและความจาเป็ นเท่ านั้น และผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องจัดทาและส่ งคาชี้ แจงแสดงเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายชื่ อของที่ปรึ กษา
ทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์
ให้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น รายใหม่ ต ามวรรคหนึ่ งมี ห น้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การตาม
ข้อบังคับนี้ภายในระยะเวลาที่ยงั เหลืออยูข่ องที่ปรึ กษาทางการเงินที่ตนถูกตั้งขึ้นมาแทน

การเปลีย่ นแปลง
ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 104 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินดาเนิ นการดังนี้
(1) จัด เตรี ย มและยื่น คาขอให้รั บ หลัก ทรั พ ย์ รวมทั้ง เอกสารอื่ น ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดต่อตลาดหลักทรัพย์
(2) ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์
(3) กระทาการใดๆ เพื่อให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของผูย้ ื่นคาขอได้เข้าใจ
ถึ งหน้าที่ ความรับ ผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อบังคับ ระเบี ยบ
ประกาศมติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ หนังสื อเวียนใดๆ
ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(4) ให้คารับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผูย้ ื่นคาขอได้เปิ ดเผยสารสนเทศ
ที่สาคัญของผูย้ ื่นคาขอโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
(5) ให้ความเห็ นต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ผูย้ ื่นคาขอมี คุณ สมบัติครบถ้วน
เหมาะสมที่จะเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(6) ให้คาแนะนาต่อผูย้ ื่นคาขอในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ หนังสื อเวียนใดๆ ตลอดจน
วิธีการปฏิบตั ิในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การดาเนินงานของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
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(7) ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและร่ ว มชี้ แจงกับ ผูย้ ื่ น ค าขอ เมื่ อ มี ก รณี
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ข้อ มูล ผลการด าเนิ น งานที ่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เมื ่อ เปรี ย บเที ย บกับ
ประมาณการแล้วมียอดขายหรื อรายได้รวมแตกต่างจากประมาณการเกิ นกว่าร้อยละ 25 หรื อกาไร
สุ ทธิ ของผูย้ ื่นคาขอแตกต่างจากประมาณการเกิ นกว่าร้อยละ 25
(ข) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คล
ซึ่ งรวมกัน แล้ว ถื อ หุ ้ น เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 25 ของทุ น ช าระแล้ว ของผู ้ยื่ น ค าขอ อัน มี ผ ลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อนโยบายการบริ หารงานอย่างมีนยั สาคัญ
(ค) การใช้เงิ นทุ นที่ ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่ างไปจาก
วัต ถุป ระสงค์ที่ กาหนดไว้ข ณะดาเนิ นการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ต่ อประชาชนเกิ นกว่า ร้ อ ยละ 20
ของเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์
(ง) กรณี ใดๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบกระเทื อนหรื อมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อคุณสมบัติในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
*การให้คารั บรองและความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นต่ อตลาดหลักทรั พย์ตาม
วรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*ความในวรรคท้ ายของข้ อ 104 เดิ ม ถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บังคับ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 11 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 105 ในการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษาทางการเงินต้องใช้ความรู ้
ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ

การปฏิบัติหน้ าที่
ของที่ปรึกษา
ทางการเงิน

ข้อ 106 เว้น แต่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะกาหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื ่น ห้า มมิใ ห้ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ นร่ วมจัดทาคาขอให้รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนให้กบั ผูย้ ื่นคาขอ ในกรณี ที่
ปรากฏว่าที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับ
ผูย้ ื่นคาขอในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ที่ปรึ กษาทางการเงินนั้นขาดความเป็ นอิสระในการดาเนิ นงาน
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขต
การดาเนินงาน

กรณีห้ามมิให้ ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่ วมจัดทาคาขอให้
รับหลักทรั พย์

ข้อ 107 ในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น รายใดด าเนิ น การตามข้อ 104 บกพร่ อ ง
หรื อไม่เหมาะสม หรื อดาเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู ้ความสามารถและความระมัดระวังอย่างเพียงพอ
ในการปฏิ บัติ งานเยี่ ย งผูป้ ระกอบวิช าชี พ หรื อฝ่ าฝื นข้อ 106 ให้ต ลาดหลักทรั พ ย์มี อานาจในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ดาเนินการบกพร่ อง
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(1) แจ้งตักเตือนและสั่งให้ที่ปรึ กษาทางการเงินปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ให้ดีข้ ึนจนเป็ นที่น่าพอใจ
(2) สั่งพักการเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นของบุ คคลดังกล่าวเป็ นระยะเวลา
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ให้ ตลาดหลักทรั พ ย์แจ้งการสั่ งพักตามวรรคหนึ่ งให้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นนั้นเป็ น
หนังสื อและเมื่อพ้นระยะเวลาการสั่งพักแล้ว ให้บุคคลนั้นดาเนินการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินต่อไปได้
ข้อ 108 ที่ปรึ กษาทางการเงินรายใดที่สานักงานสัง่ พักการให้ความเห็นชอบในการ
เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะดาเนินการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินต่อไปได้เมื่อพ้นระยะเวลา
สัง่ พักตามที่สานักงานกาหนด

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่สานักงานสั่ งพัก
การให้ ความเห็นชอบ

ข้อ 109 ในกรณี ที่ ส านัก งานเพิก ถอนการให้ค วามเห็น ชอบการเป็ นที ่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิ นรายใด ห้ามมิ ให้บุคคลนั้นด าเนิ นการเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นในการร่ วมจัดท าค าขอให้
หลักทรั พ ย์เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนจนกว่าจะได้ยื่นคาขอความเห็ นชอบใหม่ ต่อส านักงานและ
สานักงานได้พิจารณาเห็นชอบการเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
ที่สานักงานเพิกถอน
การให้ ความเห็นชอบ

ข้อ 110 ให้ที่ปรึ กษาทางการเงินของผูย้ ื่นคาขอที่ อยู่ระหว่างยื่นคาขอให้รับหลักทรัพย์
และคณะกรรมการยังไม่ได้สั่งรับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ขอ้ บังคับนี้ ใช้บงั คับ
มีหน้าที่ดาเนินการตามข้อบังคับนี้ดว้ ย

ให้ ทปี่ รึกษาทางการ
เงินที่อยู่ระหว่ างยื่น
คาขอปฏิบัติตาม
ข้ อบังคับนี้

หมวด 5
การห้ ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่ วข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
--------------------------------------------------ข้อ 111 ในหมวดนี้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้ ได้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน และให้หมายความ
รวมถึงสถาบันการเงินอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
“ผูจ้ ดั หาหุ น้ ส่ วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่จดั หาหุ น้ ส่ วน
เกินเพื่อส่ งมอบให้แก่ผไู ้ ด้รับการจัดสรรหรื อส่ งคืนให้แก่ผใู ้ ห้ยืมตามข้อผูกพันในการจัดสรรหุน้ ส่ วน
เกิน
44

นิยาม

(บจ/ร 01-00)
“จัดสรรหุน้ ส่ วนเกิน” หมายความว่า การจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผจู ้ องซื้ อเกินกว่าจานวนหุ น้
ที่ จดั จาหน่ า ยโดยการจัด สรรหุ ้น เกิ น จานวนดังกล่า วได้ก ระทาไปพร้ อ มกับ การเสนอขายหุ ้น ที่
จัดจาหน่าย
“ขาย” หมายความว่า ขาย จาหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน หรื อกระทาการใดๆ อันเป็ น
การจาหน่ ายหุ ้นหรื อ หลักทรั พ ย์อ อกจากการครอบครอง หรื อกระทาการใดๆ ซึ่ งจะมี ผลเป็ นการ
จาหน่ายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ออกจากการครอบครองเป็ นการล่วงหน้า เว้นแต่โดยทางมรดกหรื อได้รับ
อนุ ญ าตจากตลาดหลักทรั พ ย์เพื่ อ การให้ยืมหุ ้นแก่ ผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย
“ผลกาไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุ น้ หรื อราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากราคาขาย
ที่ สูงกว่าราคาซื้ อซึ่ งคานวณจากราคาหุ ้นหรื อราคาหลักทรัพย์ ณ วันที่ บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้มา
ซึ่ งไม่รวมค่านายหน้าหรื อประโยชน์อื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง และให้คานวณแยกเป็ นแต่ละรายการโดยไม่
นามาหักลบกัน โดยในการคานวณราคาซื้ อหรื อราคาขายให้ถือตามราคาซื้ อหรื อราคาขายที่เกิดขึ้นจริ ง
แต่ท้ งั นี้ ราคาขายต้องไม่ต่ากว่าราคาเฉลี่ยของหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวที่ปรากฏตามรายงานการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ในวันที่มีการซื้ อขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 112 ให้ผูย้ ื่นคาขอสั่งห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ นาหุ ้นของตนซึ่ งมีจานวนรวมกัน
เป็ นจานวนร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วหลังวันที่ ผยู ้ ื่นคาขอเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนแล้วเสร็ จและ
หลักทรั พ ย์อื่ น ที่ อ าจแปลงสภาพแห่ งสิ ทธิ เ ป็ นหุ ้น ตามอัต ราส่ ว นของหุ ้น ที่ บุ ค คลดังกล่า วถูกสั่ง
ห้ามขายออกขายภายในกาหนดเวลาตามข้อ 113
(1) ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารของผูย้ ื่นคาขอ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นๆ ในกรณี ที่บุคคลตาม (1) มีจานวนหุ ้นรวมกันต่ากว่า
จานวนที่กาหนดข้างต้น

บุคคลที่ถูกสั่ งห้ าม
ขายหุ้นของตนเอง

ข้อ 113 การห้ามขายตามข้อ 112 ให้มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของผูย้ ื่น
คาขอเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุน้ ของผูย้ ื่นคาขอทาการซื้ อขายใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ค รบ 1 ปี ให้บุค คลที ่ ถ ูก สั ่ง ห้า มขายตามข้อ 112 สามารถทยอยขายหุ ้น หรื อ
หลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 20 ของจานวนหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ ถูกสั่ง
ห้ามขายตามข้อ 112 และข้อ 114 และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ทยอยขายในจานวนร้อยละ 20 ของจานวนหุน้ หรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่ถูกสัง่ ห้ามขายดังกล่าว
กรณี ผยู ้ ื่นคาขอไม่มีรายได้เชิงพาณิ ชย์จากการประกอบธุรกิจหลักก่อนยื่นคาขอให้รับ
หุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ระยะเวลาการห้ามขายมีกาหนดตั้งแต่วนั ที่หุน้ ของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มทา
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์จนถึงวันที่ ผยู ้ ื่นคาขอมีรายได้เชิ งพาณิ ชย์จากการประกอบธุ รกิ จหลัก
ครบ 3 ปี

ระยะเวลาการห้ ามขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์
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(บจ/ร 01-00)
ในกรณี ผูย้ ื่ นคาขออาศัยคุ ณ สมบัติ การประกอบธุ รกิ จทั่วไปตามข้อ 72 หรื อ อาศัย
คุณสมบัติการประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ตามข้อ 77 ที่มีบริ ษทั แกนประกอบธุ รกิจทัว่ ไปในการยื่น
คาขอให้รั บหุ ้นของผูย้ ื่นค าขอเพื่ อซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์ มี บุค คลไทยถื อหุ ้นตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ ให้การห้ามขายตามข้อ 112 มีกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ หุ้นของผูย้ ื่นคาขอเริ่ มทา
การซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยภายหลังจากวัน ที่ หุ้ น ของผูย้ ื่ น ค าขอท าการซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที่ถกู สั่งห้ามขายตามข้อ 112 สามารถทยอยขาย
หุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ท้ งั หมดที่
ถูกสัง่ ห้ามขายตามข้อ 112 และข้อ 114
(1) ผูย้ ื่นคาขอที่มีบุคคลไทยถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ หรื อ
(2) ผูย้ ื่นคาขอที่ มีบุคคลไทยถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของผูย้ ื่นคาขอ เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับ
ภาครัฐ
การพิจารณาความหมายของบุค คลไทยและวิ ธีการนับการถือหุ ้นของบุค คลไทย
ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
ข้อ 114 ในกรณี ที่มีเหตุดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ นในช่ วงระยะเวลาการห้ามขายตามข้อ 113
ให้ผยู ้ ื่นคาขอสั่งห้ามบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายตามข้อ 112 นาหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรหรื อ
การแปลงสภาพออกขายตามอัตราส่ วนของหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวที่ ถูกห้ามขายและ
ระยะเวลาการห้ามขายที่เหลืออยูต่ ามข้อ 113
(1) ผูย้ ื่นคาขอมีการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(2) ผูย้ ื่นคาขอมีการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(3) ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีการใช้สิทธิ แปลงสภาพหลักทรัพย์เป็ นหุน้

การห้ ามขายหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ ที่ได้รับ
จากการจัดสรรหรือ
แปลงสภาพจากหุ้นที่
ถูกสั่ งห้ ามขาย

ข้อ 115 บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายใดประสงค์จะให้ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นยืมหุ ้นของตน
เพื่อการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิ นต้องได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขาย
ยื่นคาขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ผา่ นผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี
การยืมหุ น้ เพื่อจัดสรรหุ ้นส่ วนเกินตามวรรคหนึ่ งต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนวัน
แรกที่หุน้ ที่ออกใหม่ของผูย้ ื่นคาขอหรื อของบริ ษทั จดทะเบียนจะเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์

การดาเนินการใน
กรณีที่ให้ ผู้จัดหา
หุ้นส่ วนเกินยืมหุ้น

ข้อ 116 ให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนนาหุน้ หรื อหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถกู สั่ง
ห้า มขายมาฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนด ก่ อ นที่ ค ณะกรรมการ
จะพิ จารณารั บหุ ้นของผูย้ ื่น ค าขอเพื่ อ ซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อก่ อนที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์จะ

การนาหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ มาฝาก
ไว้ กบั ศูนย์ รับฝาก
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(บจ/ร 01-00)
พิจารณารับหุ น้ เพิ่มทุนเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ผยู ้ ื่นคาขอได้แจ้ง
สิ ทธิ หรื อได้รับชาระเงินค่าซื้ อหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ข้อ 117 เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถดาเนิ นการตามที่กาหนดในข้อ 112 ข้อ 113
หรื อข้อ 116 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจพิจารณาผ่อนผัน โดยให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยน
แจ้งขอผ่อนผันเป็ นหนังสื อและชี้แจงเหตุผลที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ อ ยู่ร ะหว่า งการดาเนิ นการยื่นคาขอให้ต ลาดหลักทรัพ ย์พิจารณารับหุ ้น
ของผูย้ ื่นคาขอเพื่ อซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ ให้ผูย้ ื่นคาขอแจ้งผ่อนผันพร้ อมกับการยื่นคาขอให้
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหุน้ ของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 118 ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการฝากหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ตามข้อ 116 ได้ใน
กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บุค คลที่ถูกสั่งห้ามขายได้นาหุ น้ หรื อหลักทรัพ ย์ที่หา้ มขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงินไว้แล้วก่อนที่ คณะกรรมการจะสั่งรับหุ ้นของผูย้ ื่น
คาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(2) บุค คลที่ ถูกสั่งห้ามขายจะนาหุ ้น หรื อหลักทรัพ ย์ที่ห้า มขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงิ นหรื อให้ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นยืมเพื่ อการจัดสรร
หุน้ ส่ วนเกิน
บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายต้องทาสัญญากับผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นโดยกาหนดเวลาส่ งคื น
หุ ้นให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย
ข้อ 119 ในกรณี ที่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายนาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ห้ามขายไปจานา
หรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน ผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการ
ให้สถาบันการเงินทาหนังสื อรับรองว่าบุคคลที่ถูกสัง่ ห้ามขายดังกล่าวได้นาหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ที่หา้ ม
ขายไปจานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับตน และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่คณะกรรมการ
จะพิ จารณารั บหุ ้นของผูย้ ื่น ค าขอเพื่ อ ซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อก่ อนที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์จะ
พิจารณารับหุ ้นเพิ่มทุ นเพื่ อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ ได้ทาสัญญาจานา
หรื อสั ญ ญาวางหลักประกัน แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ หนังสื อรั บรองดังกล่ าวจะต้องระบุ จานวนหุ ้นหรื อ
หลักทรัพย์ที่จานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมด้วย
ผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยข้อมูลการนาหุ ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ห้าม
ขายไปจานาหรื อวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมกับสถาบันการเงินตามวรรคหนึ่ ง โดยผูย้ ื่นคาขอต้อง
เปิ ดเผยข้อ มูล ดังกล่า วตามแบบและวิธีก ารตามที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนดก่ อนที่ ค ณะกรรมการ
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การขอผ่ อนผัน

เหตุแห่ งการ
ผ่ อนผัน

การทาสั ญญกาหนด
เวลาส่ งคืนหุ้นกรณี
การจัดสรรหุ้นเกินกว่ า
จานวนที่จัดจาหน่ าย
การดาเนินการในกรณี
ที่นาหุ้นหรือ
หลักทรั พย์ ที่ห้ามขาย
วางเป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน

(บจ/ร 01-00)
จะพิจารณารับหุ ้นของผูย้ ื่นคาขอเพื่อซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผย
ข้อ มูล ดัง กล่า วโดยวิธี ก ารตามข้อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการรายงานโดยผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์โดยไม่ชกั ช้าภายหลังตลาดหลักทรัพย์ผ่อนผันการฝากหุ น้ หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ข้อ 120 ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนจานาหรื อการวางเป็ นหลักประกันการกูย้ ืมหรื อการ
ส่ งคืนหุน้ ที่ยืม และยังอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 113 ให้ผยู ้ ื่นคาขอนาหุ น้
หรื อ หลัก ทรั พ ย์ด ังกล่ า วมาฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝากหลักทรั พ ย์ต ามที่ ก าหนดไว้ในข้อ 116 ภายใน
ระยะเวลาดังต่อไปนี้ต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาการห้ามขายตามที่กาหนดไว้ในข้อ 113
(1) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ ได้มีการไถ่ถอนจานาหรื อการวางเป็ น
หลักประกันการกูย้ ืม
(2) ภายใน 5 วัน ทาการนับ แต่ว นั ที ่ ผู จ้ ดั หาหุ ้น ส่ ว นเกิ น จัด หาหุ ้น เพื ่อ
ส่ งคื นให้แก่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรื อวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นต้อง
จัดหาหุ น้ เพื่อส่ งคืนให้แก่บุคคลที่ถกู สั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดสรรหุ ้นเกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณี ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วน
เกินจัดหาหุน้ เพื่อส่ งคืนหุ น้ ที่ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมหรื อซื้ อหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
(3) ภายใน 12 วัน ท าการนับ แต่ ว นั ที่ ผูจ้ ัด หาหุ ้ น ส่ วนเกิ น จัด หาหุ ้ น เพื่ อ
ส่ งคื นให้แก่บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ครบถ้วนหรื อวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นต้อง
จัดหาหุ น้ เพื่อส่ งคืนให้แก่บุคคลที่ถกู สั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จัดสรรหุ ้นเกินกว่าจานวนที่ จดั จาหน่ าย ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณี ผจู ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ น
จัดหาหุน้ เพื่อส่ งคืนหุน้ ที่ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ จากผูย้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียน

การดาเนินการใน
กรณีที่มีการไถ่ ถอน
จานาหรือวางเป็ น
หลักประกัน และยัง
อยู่ในระยะเวลาการ
ห้ ามขาย

ข้อ 121 ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ ถูกสั่งห้ามได้ข ายหุ ้นหรื อหลักทรั พ ย์อนั เป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อบังคับนี้ ให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็ นจานวนเงินเท่ากับผลกาไรจาก
การขายหุ น้ หรื อหลักทรัพย์น้ นั และนาส่ งค่าปรับให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื น
หรื อวันที่ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนทราบการฝ่ าฝื นดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู ้ยื่ น ค าขอหรื อ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นไม่ น าหุ ้ น มาฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ กาหนดตามข้อ 120 (2) และ (3) อันเนื่ องมาจากการกระทาการหรื องดเว้น
กระทาการของบุ คคลที่ ถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุ คคลที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ ้นอันเป็ นการฝ่ าฝื น
ข้อบังคับนี้ และให้ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนปรับบุคคลดังกล่าวเป็ นจานวนเงินเท่ากับผลต่าง
ของราคาเสนอขายหุน้ ที่จดั จาหน่ายกับราคาหุ น้ ที่ให้ยืมซึ่ งคานวณจากราคาหุน้ ณ วันที่บุคคลที่ถู ก สั่ ง
ห้ามขายได้มา แต่ ท้ งั นี้ เงิ นค่ าปรั บต้องไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท และนาส่ งค่ าปรับให้ตลาดหลักทรั พย์
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อวันที่ผยู ้ ื่นคาขอหรื อบริ ษทั จดทะเบียนทราบการฝ่ าฝื นดังกล่าว

การฝ่ าฝื น
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(บจ/ร 01-00)
หมวด 6
การดารงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
--------------------------------------------------*ข้อ 122 บริ ษ ัท จดทะเบี ย นต้อ งด ำรงสถำนะกำรเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ตำมหลักเกณฑ์ในหมวดนี้
(*ความในข้ อ 122 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้ แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่
23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 122/1 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดารงคุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามบทที่ 3 การรับ
หุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนของ 1. ผูย้ ื่นคา
ขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เพื่ อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Primary
Listing ในหมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ยกเว้นการดารงคุณสมบัติเรื่ องมูลค่าที่ตราไว้ให้เป็ นไป
ตามข้อ 122/2
*ข้อ 122/2 บริ ษ ัท จดทะเบี ย นต้อ งไม่ ล ดมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ข องหุ ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น
บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท ยกเว้นเป็ นการดาเนิ นการ
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หุ ้น สามัญ หรื อหุ ้นบุ ริม สิ ท ธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนนั้น มี
ราคาปิ ดในแต่ละวันทาการซื้ อขายตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปเป็ นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน
(2) บริ ษทั จดทะเบี ยนอยู่ระหว่างดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ หรื อ
ปรั บโครงสร้ างหนี้ กับสถาบันการเงิ น ทั้งนี้ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องด าเนิ นการให้หุ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนมีมูลค่าที่ ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ ้นละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนั ที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ นั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท หรื อก่อน
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันที่ถึงกาหนดหลังสุ ด
(3) บริ ษทั จดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจาก
ตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ บริ ษัท จดทะเบี ยนต้องด าเนิ น การให้ หุ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ ม สิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่นอ้ ยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาทให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 12 เดือน
นับแต่วนั ที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ นั้นจนมีมลู ค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาท
(*เพิ่ มเติ มความในข้ อ 122/1 และ 122/2 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป)
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หน้ าที่ดารง
สถานะการเป็ น
บริษัทจดทะเบียน

หน้ าที่ดารงคุณ
สมับติของ
หลักทรั พย์

การดารงมูลค่ าที่
ตราไว้ ของหุ้น

(บจ/ร 01-00)
ข้อ 123 บริ ษ ัท จดทะเบี ย นต้อ งมี ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และผู ้มี อ านาจควบคุ ม ที่ มี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลกั ษณะต้อ งห้ ามตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ
หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น
และผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรั พ ย์อ าจก าหนดแนวทางการพิ จารณากาหนดระยะเวลาในการห้า ม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิ ด และเจตนาใน
การกระทา ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน

กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน

*ข้อ 123/1 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมีผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ น
และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(*เพิ่ ม เติ มความในข้ อ 123/1 โดยข้ อบั งคั บ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ หุ้ น
สามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 124 บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) มีกรรมการซึ่ งมีองค์ประกอบตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์
ที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ส าหรั บ บริ ษ ทั ต่ างประเทศ ตามที่ ส านัก งาน
กาหนดเพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ของผูย้ ื่ น คาขอได้รั บ ความคุ ้ม ครองในลัก ษณะที่ เ ที ย บเคี ย งกับ ผูถ้ ือหุ ้น
ในบริ ษทั อื่นที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปในประเทศไทย (ถ้ามี)
(3) ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขอื่ นหรื อข้อตกลงพิ เศษเกี่ ยวกับการรับหลักทรัพ ย์
ของผูย้ ื่นคาขอตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์
(ถ้ามี)
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ข้อ 125 บริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องจัด ให้มีร ะบบกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี เพื่อกากับดูแ ล
การดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ ถูกต้อง โดยต้องมี
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) กรรมการอิ ส ระซึ่ งมี อ งค์ป ระกอบและคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ และมีขอบเขตการดาเนิ นงานตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้อยกว่าตามที่ กาหนดข้างต้น ให้บริ ษทั
จดทะเบี ย นด าเนิ น การแต่ งตั้งเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบตามจ านวนที่ ก าหนดภายใน 3 เดื อ นนั บ แต่ ว นั ที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ยนมี เหตุ จาเป็ นไม่ อาจด าเนิ น การแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ห็ น สมควรก็อ าจผ่อ นผัน
ระยะเวลาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ แต่ท้ งั นี้ ระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่เกินกว่า
6 เดื อนนับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาตามที่กาหนดในวรรคสอง
ให้ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นจัด ท าและน าส่ ง รายชื่ อ และขอบเขตการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การกากับดูแล
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ข้อ 126 บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 127 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ

การควบคุมภายใน

ข้อ 128 บริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั ย่อยต้องไม่มีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ

ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

ข้อ 129 บริ ษทั จดทะเบียนต้องดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุน้ โดยต้องมี
จานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยและจานวน
รวมของหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการอาจผ่อนผันตามข้อบังคับนี้

การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่ อย
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ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยและจานวนรวมของหุ น้ ที่
ถือโดยผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวน้อยกว่าที่ กาหนดตามวรรคหนึ่ ง ตลาดหลักทรัพย์จะมี หนังสื อแจ้งถึงกรณี
ดังกล่ าวและให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ยนด าเนิ นการกระจายการถื อหุ ้น ให้ค รบถ้วนตามจานวนดังกล่ าว
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาในการนาส่ งรายงานการกระจายการถือหุ น้ ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
หากบริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนินการกระจายการถือหุ น้ ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดตามวรรคสอง ตลาดหลักทรั พย์จะประกาศเป็ นการทั่วไปว่าบริ ษ ัทจดทะเบี ยนดังกล่ าวไม่
สามารถดาเนิ นการกระจายการถือหุ ้นให้ครบถ้วน และบริ ษทั จดทะเบียนนั้นต้องชาระค่าธรรมเนี ยม
รายปี ส่ ว นเพิ่ ม นอกจากค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องชาระตามปกติ และรายงาน
ความคืบหน้าในการดาเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 130 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนประกอบธุ รกิจโดยการถือหุน้ บริ ษทั จดทะเบียน
ดังกล่าวต้องดารงคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสดงได้ว่า บริ ษ ัท จดทะเบี ย นเป็ นผูม้ ี อ านาจควบคุ ม หรื อ มี อ านาจ
บริ หารจัดการบริ ษทั แกนได้ตามสัดส่ วนการถือหุน้
(2) ต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะเป็ นการประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารจัด การเงิ น ลงทุ น
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(3) ถือ หุ ้น ในบริ ษ ทั แกน 1 บริ ษ ทั ตลอดเวลาที ่ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
โดยอาจเปลี่ยนบริ ษทั แกนได้เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วนั เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
(4) มี บ ริ ษ ัท แกนเป็ นธุ ร กิ จ หลัก โดยบริ ษัท แกนต้อ งด ารงคุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
(ข) มีการประกอบธุรกิจหลักเป็ นของตนเอง
กรณี บ ริ ษ ทั แกนเป็ น บริ ษ ทั ที ่จ ดั ตั้ ง ตามกฎหมายต่า งประเทศต้อ งมี
กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ

บริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นใน
บริษัทแกน

ข้อ 131 ให้บริ ษทั จดทะเบียนมีตวั แทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการเปิ ดเผยสารสนเทศหรื อดาเนินการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน

ตัวแทนติดต่ อ
ประสานงานในไทย

ข้อ 132 บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอกที่
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์
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2. ผู้ยนื่ คาขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ
เพือ่ การเป็ นบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศแบบ Secondary Listing
--------------------------------------------------ข้อ 133 ให้นาหลักเกณฑ์ในส่ วนของ 2. ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญ เพื่ อการ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ใช้กบั ผูย้ ื่นคาขอที่ เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing
ข้อ 134 ผูย้ ื่นคาขอจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งปฏิ บตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
*(1) คุณสมบัติของหลักทรัพย์ตามบทที่ 3 การรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ
ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนของ 1. ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนหุน้ สามัญหรื อ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ เพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 คุณสมบัติ
ของหลักทรัพย์ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่ องมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้

หลักเกณฑ์ ที่ใช้ กบั
บริษัทต่ างประเทศที่ยื่น
คาขอจดทะเบียนแบบ
Secondary Listing
คุณสมบัติของ
บริษัทต่ างประเทศ
ที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
แบบ Secondary
Listing

(*ความใน (1) ของข้ อ 134 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี้แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป)

(2) คุณสมบัติของผูย้ ื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) สถานะและคุณสมบัติ
เป็ นบริ ษทั ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
สาหรับบริ ษทั ต่างประเทศและไม่อยู่ระหว่างการแก้ไขคุณสมบัติในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
เข้าข่ายอาจถูกเพิ กถอนจากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์หลัก หรื อหลักเกณฑ์อื่นใด
ในทานองเดี ยวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อหน่ วยงานกากับดูแลในต่ างประเทศ
กาหนด
(ข) คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีทุนชาระแล้ว ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ดังนี้
(ข.1) บริ ษทั ที่ มีการประกอบธุ รกิ จทัว่ ไป ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 72 (2) (4) และ (5) หรื อ
(ข.2) บริ ษัท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ข.2.1) มี คุณ สมบัติตามข้อ 72 (2) และ (5) โดยในเรื่ อง
ผลกำรดำเนินงำนให้มีลกั ษณะดังนี้
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(ก) กรณี ผู ้ยื่ น ค าขอลงทุ น ในโครงการที่ เป็ น
สาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นเรื่ องผลการดาเนินงาน
(ข) กรณี ผู ้ยื่ น ค าขอลงทุ น ในโครงการที่ เป็ น
สาธารณู ปโภคพื้นฐานซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดี ยวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ และมี
ผลการดาเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิ ชย์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
ในกรณี ผูย้ ื่นคาขอเกิ ด จากการควบกิ จการ หรื อ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ องได้หากผูย้ ื่นคาขอมีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นและมีการดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดี ยวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิ จการ การปรับโครงสร้างทางธุ รกิ จ หรื อ
การรวมกิจการ
(ข.2.2) มีคุณสมบัติตามข้อ 73 (2) และ (3)
(ค) การกระจายการถือหุน้ รายย่อย
(ค.1) มีการกระจายการถื อหุ ้นรายย่อยตามข้อ 72 (3) (ก) (ข)
และ (ค) หรื อผูย้ ื่นคาขอต้องแสดงได้ว่าหุ ้นจะมี การซื้ อขายและมี สภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์กรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ประกอบกันดังต่อไปนี้
(ค.1.1) มีการเสนอขายหุ น้ ต่อประชาชนในประเทศไทย โดย
มูลค่าหุ ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ ้นดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 300 ล้าน
บาท หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(ค.1. 2) แสดงให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะนาหุ ้นมาทา
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์และได้นาหุ น้ มาฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยมูลค่าหุ ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ ้นดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 300
ล้านบาท หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
(ค.1.3) แสดงให้ตลาดหลักทรัพย์เห็นได้ว่าหุ ้นจะมีการ
ซื้ อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่ าหุ ้น สามัญ ตามราคาตลาดตาม (ค.1) ให้ใช้ราคา
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปหรื อราคาอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(ค.2) มีการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์
(ค.3) หุ น้ ที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับอนุ ญาตจาก
สานักงานแล้ว หรื อเป็ นหุ ้นที่ มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ ้นและร่ างหนังสื อชี้
ชวนต่อสานักงานแล้ว แล้วแต่กรณี
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ในกรณี ผยู ้ ื่นคาขอเสนอขายหุน้ โดยยื่นเฉพาะแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหุ น้ และร่ างหนังสื อชี้ ชวนต่อสานักงาน ผูย้ ื่นคาขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ใน (2) (ก) ด้วย
(ง) การบริ หารงาน
(ง.1) มี ก รรมการซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ง.2) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(ง.2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ง.2.2) ไม่เป็ นบุ คคลที่ ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ
คาสั่ง มติ คณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรัพ ย์กบั ตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจน
หนัง สื อ เวี ย นที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์กาหนดให้ถื อ ปฏิ บ ัติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ การตัด สิ น ใจของผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงในราคาของ
หลักทรัพย์
(จ) งบการเงินและผูส้ อบบัญชี
(จ.1) มีงบการเงินที่มีลกั ษณะและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(จ.2) มีผสู ้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(ฉ) มี ต ัว แทนในการติ ด ต่ อ ประสานงานอยู่ใ นประเทศไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่ างประเทศเพื่อเป็ น
ตัวแทนในการเปิ ดเผยสารสนเทศหรื อดาเนินการใดๆ ของผูย้ ื่นคาขอ
(ช) ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขอื่ นหรื อข้อตกลงพิเศษเกี่ ยวกับการรับ
หลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอตามที่ สานักงานและตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(ซ) นายทะเบียนหลักทรัพย์
ผูย้ ื่นคาขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลภายนอก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(1) การยื่นค าขอและการพิ จารณารั บหลักทรั พ ย์ตามบทที่ 3 การรั บหุ ้น
สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนของ 1. ผูย้ ื่นคาขอ
จดทะเบี ย นหุ ้น สามัญ หรื อหุ ้น บุ ริ มสิ ท ธิ เพื่ อการเป็ นบริ ษ ัทจดทะเบี ย นต่ างประเทศแบบ Primary
Listing ในหมวด 3 การยื่นคาขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์ ยกเว้นความในข้อ 92
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(2) ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตามบทที่ 3 การรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
ของบริ ษทั ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนของ 1. ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนหุน้ สามัญหรื อ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ เพื่อการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 4 ที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน โดยผูย้ ื่นคาขอต้องมีที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หลักทรัพย์ของ
ผูย้ ื่นคาขอเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(5) การห้ า มผู ้บ ริ หารหรื อผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งขายหุ ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดตามบทที่ 3 การรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ต่ างประเทศเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่ วนของ 1. ผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนหุ ้นสามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เพื่อการเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 5 การห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้องขายหุ น้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด ยกเว้นในกรณี ที่ผยู ้ ื่นคาขออยู่ในระหว่าง
การปฏิบตั ิหรื อได้ปฏิบตั ิโดยครบถ้วนแล้วหรื อไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การห้ามผูบ้ ริ หาร
หรื อผูถ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องขายหุ น้ และหลักทรัพย์ หรื อหลักเกณฑ์อื่นใดที่ กาหนดห้ามการขายหุ ้น
และหลักทรัพย์ในทานองเดียวกัน ตามที่ กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หลักหรื อหน่ วยงานกากับดูแล
ในต่างประเทศ

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อ 135 การดารงสถานะเป็ นบริ ษัท จดทะเบี ย น การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหลักทรัพย์ ผูย้ ื่นคาขอต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การด ารงสถานะเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามหลัก เกณฑ์ ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์หลักกาหนด และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดารงสถานะการเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์หลัก
(ข) บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(ค) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องมี ผสู ้ อบบัญชี ที่ ได้รับความเห็ นชอบจาก
สานักงานเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน
(ง) บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีตวั แทนในการติดต่อประสานงานอยู่ใน
ประเทศไทยตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ส าหรั บ บริ ษ ัท
ต่างประเทศเพื่อเป็ นตัวแทนในการเปิ ดเผยสารสนเทศหรื อดาเนินการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(จ) บริ ษัท จดทะเบี ย นต้อ งมอบหมายให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อ
บุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
บริ ษทั จดทะเบียนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นหรื อข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับ
การรับหลักทรัพย์ของผูย้ ื่นคาขอตามที่ สานักงานและตลาดหลักทรัพย์กาหนดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูล้ งทุนในตลาดหลักทรัพย์นอกเหนื อจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หลัก (ถ้ามี)

การดารงสถานะเป็ น
บริษัทจดทะเบียน
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(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ บตั ิ การใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศ
(3) การเพิกถอนตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่ กาหนดในข้อบังคับ ของ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
3. การเปลีย่ นลักษณะหรือรู ปแบบในการประกอบธุรกิจของบริษทั จดทะเบียน
--------------------------------------------------ข้อ 136 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการเปลี่ยนลักษณะ
หรื อ รู ป แบบในการประกอบธุ รกิ จดังต่ อไปนี้ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจกาหนดให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย น
ดังกล่าวยื่นคาขอให้พิจารณาเสมือนเป็ นการยื่นคาขอใหม่ได้
(1) มีการเปลี่ยนรู ปแบบการประกอบธุ รกิ จจากการประกอบธุ รกิ จทัว่ ไป
เป็ นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ อันอาจมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
(2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลไทยในบริ ษัท
จดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้มีบุคคลไทยถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ทั หรื อเกิ นกว่าร้ อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ทั
เนื่ องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูม้ ี
บทบาทในการบริ หารจัดการของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างมีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(3) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของบุ ค คลไทยในบริ ษัท
จดทะเบี ยนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้มีบุคคลไทยถือหุ น้ รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั หรื อไม่เกิ นกว่าร้อยละ 40 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นหรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูม้ ี
บทบาทในการบริ หารจัดการของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนอย่างมี นัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
(4) มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing โดยได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขการอนุญาตจากสานักงานแล้ว
การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธี การนับการถือหุ น้ ของบุคคล
ไทย ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนสาหรับบริ ษทั ต่างประเทศ
การพิจารณาคาขอตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ตามลักษณะหรื อรู ปแบบในการประกอบธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นาหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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การเปิ ดเผย
สารสนเทศ

การเพิกถอน
หลักทรั พย์
จดทะเบียน

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรู ปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน
ต่ างประเทศแบบ
Primary Listing

(บจ/ร 01-00)
ข้อ 137 ในกรณี ที่บริ ษ ัทจดทะเบี ยนต่ างประเทศแบบ Primary Listing มี การจัดตั้ง
บริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุน้ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ที่
จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพ ย์ให้รับหลักทรัพ ย์ข องบริ ษทั เป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบีย น
แทนหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน และบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ได้ยื่น
คาขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณา
ให้รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

การจัดตั้งบริษัทเพือ่
ประกอบธุรกิจ
Holding ของ
บริษัทจดทะเบียน
แบบ Primary
Listing

ข้อ 138 ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing มี ก าร
เปลี่ยนแปลงลักษณะหรื อรู ปแบบในการประกอบธุ รกิ จดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้
บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวยื่นคาขอให้พิจารณาเสมือนเป็ นการยื่นคาขอใหม่ได้
(1) มีการเปลี่ยนสถานะการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing
(2) มี เหตุ การณ์ หรื อมี การเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญต่ อ
โครงสร้างของกิจการหรื ออานาจดาเนินการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
เหตุ การณ์ ห รื อการเปลี่ ยนแปลงที่ มีผ ลกระทบอย่างมี นัยส าคัญ ตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ห มายความรวมถึ งกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing
มีการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรื อการรวมกิจการ เป็ นต้น
การพิจารณาคาขอตามวรรคหนึ่ ง ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอ
ตามลักษณะหรื อรู ปแบบในการประกอบธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยให้นาหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องมาใช้
บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรู ปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน
ต่ างประเทศแบบ
Secondary Listing
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(บจ/ร 01-00)

บทที่ 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 139 ให้ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรื อข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั
ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด
คณะกรรมการมี อานาจในการกาหนดแนวทางปฏิ บัติ หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ่มพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หน้ าที่ของบริษัท

อานาจในการ
กาหนดแนวทาง

(บจ/ร 01-00)
หมายเหตุ:
*1.
บทเฉพาะกาลเรื่องการดารงมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น
ให้นาหลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนการดารงคุณสมบัติของ
หลักทรัพย์เรื่ องมูลค่าที่ตราไว้มาใช้กบั บริ ษทั จดทะเบียนทุกบริ ษทั ยกเว้นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีมูลค่า
ที่ ต ราไว้ข องหุ ้น น้อ ยกว่าหุ ้นละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุ ลาคม 2559 หรื อบริ ษ ัทจดทะเบี ย นที่ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จนมีมลู ค่าน้อยกว่าหุ น้ ละ 0.5 บาทอยู่ก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ภายหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริ ษทั จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งต้องไม่ลดมูลค่าที่ตราไว้
ของหุ น้ จากมูลค่าที่ตราไว้เดิมหรื อจากมูลค่าที่ตราไว้ซ่ ึ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนวันที่ 1
ตุลาคม 2559 เว้นแต่เป็ นการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ ซึ่ งเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 58/2 หรื อข้อ 122/2 ของ
ข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล
เรื่องการดารงมูลค่ า
ที่ตราไว้ ของหุ้น

(*บทเฉพาะกาลตามข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เป็ นต้ นไป)

**2. บทเฉพาะกาลเรื่ องคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอและการดารงสถานะของบริ ษัทจดทะเบียน ใน
ส่ วนที่เกีย่ วกับผู้รับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
2.1
ไม่ให้นาความในเรื่ องคุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสำยงำนบัญชี และกำรเงิ น
และผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี ตำมข้อบังคับนี้ มำใช้บงั คับกับผูย้ ื่นคาขอที่ ยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขาย
หุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ ประชาชนเป็ นครั้ งแรกต่ อ ส านั ก งานก่ อ นวัน ที่ 1 มกรำคม 2561 และตลาด
หลักทรัพย์อยูร่ ะหว่างพิจารณาคาขอให้รับหุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บทเฉพาะกาลเรื่อง
คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ
สาหรับผู้ยื่น IPOก่อน
1 มกราคม 2561

2.2
ไม่ให้นาความในเรื่ องการด ารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตามข้อบังคับนี้ มาใช้บงั คับ
กับบริ ษทั จดทะเบี ย นที่ เป็ นผูย้ ื่นคาขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรื อที่ มีหุ้นสามัญจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ ยู่ก่ อ นวัน ที ่ 1 มกราคม 2561 โดยให้ บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นดังกล่ าวปฏิ บัติ ตาม
หลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่เกี่ ยวกับผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงาน
บัญชีและการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีดงั ต่อไปนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
(1) มีผูร้ ับ ผิด ชอบสู งสุ ด สายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น ที่ มีคุณ สมบัติ เรื่ อ งการ
ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด
(2) มีผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ที่เป็ นผูท้ าบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าและผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด

บทเฉพาะกาลเรื่อง
การดารงสถานะ
สาหรับ บจ. ที่เป็ นผู้
ยื่นคาขอตามบท
เฉพาะกาลข้ อ 2.1
หรือเป็ น บจ. ก่อน
1 มกราคม 2561
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(บจ/ร 01-00)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งมี การเปลี่ ยนแปลงผูด้ ารงตาแหน่ งผูร้ ับผิดชอบ
สู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ นหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี โดยผูท้ ี่ จะดารงตาแหน่ งผูร้ ับผิดชอบ
สู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี แทนไม่เคยดารงตาแหน่ งดังกล่าวใน
บริ ษทั จดทะเบียนอื่นมาก่อน หรื อพ้นจากตาแหน่งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมาแล้วเกิน 1 ปี ให้
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นดัง กล่ า วปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์เ รื่ อ งการดารงสถานะของบริ ษ ทั จดทะเบี ย น
ในส่ ว นที่ เกี่ ยวกับผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญ ชี และการเงิ นและผูค้ วบคุ มดูแลการทาบัญชี ตาม
ข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาลสาหรับ
กรณี บจ. ที่เป็ นผู้ยื่นคา
ขอตามบทเฉพาะกาลข้ อ
2.1 หรือเป็ น บจ. ก่อน 1
มกราคม 2561 มีการ
เปลีย่ น CFO หรือ
สมุห์บัญชี
(กรณีคนใหม่ )

2.3
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสาย
งานบัญชีและการเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี โดยผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงาน
บัญชี และการเงินหรื อผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี แทนเคยดารงตาแหน่ งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบี ยนอื่น
มาก่อน และพ้นจากตาแหน่ งดังกล่าวในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมาแล้วไม่เกิ น 1 ปี ให้บริ ษทั จดทะเบียน
ดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนที่เกี่ยวกับผูร้ ับผิดชอบ
สู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิ นและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี ตามวรรคหนึ่ งของบทเฉพาะกาลข้อ 2.2
แทน ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป

บทเฉพาะกาลสาหรับ
กรณี บจ. มีการเปลีย่ น
CFO หรือสมุห์บัญชี
(กรณีคนเดิม)

2.4 ในกรณี บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นที่ เ ป็ นผู ย้ ื่ น คาขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 2.1 หรื อ ที่ มี
หุ ้น สามัญ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์อยูก่ ่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 มีหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนซื้ อ ขายใน “ตลาดหลักทรั พ ย์เ อ็มเอไอ” อาจยื่น คาขอให้รั บหุ ้นสามัญเป็ นหลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ย นที ่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand
(SET)) หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้น
บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน โดยไม่นาหลักเกณฑ์เรื่ องคุณ สมบัติของผูย้ ื่นคาขอในส่ วนของ
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงินและผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีมาใช้บงั คับ

บทเฉพาะกาลสาหรับ
กรณี บจ. ที่เป็ นผู้ยื่นคา
ขอตามบทเฉพาะกาล
ข้ อ 2.1 หรือเป็ น บจ.
ก่อนข้ อบังคับนี้ใช้
บังคับ ขอย้ ายจาก mai
มา SET

(**บทเฉพาะกาลตามข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหุ้นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ น
หลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้ นไป)

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักทรัพย์
ของบริ ษ ัท ที่ จดั ตั้งตามกฎหมายไทยและบริ ษ ัท ต่ างประเทศเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ โดย
รวบรวมหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนเข้าใจโครงสร้างหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์
และสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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(บจ/ร 01-00)
แนวทางการพิจารณากาหนดระยะเวลาการห้ ามบุคคลเป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั จดทะเบียน
การกาหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
จดทะเบี ยน ตลาดหลักทรั พ ย์จะพิ จารณาจากพฤติ กรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระทาความผิ ด
ตลอดจนผลกระทบต่อบริ ษทั จดทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และประชาชนโดยส่ วนรวม
กรณีมีลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยข้ อกาหนด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์
การพิจารณากาหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ ยวกับ
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทที่ ออกหลักทรั พย์ให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่ ส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
กรณีฝ่าฝื นข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ลักษณะความผิด

1. ฝ่ าฝื น ละเลย เพิกเฉยคาสัง่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็ นเหตุให้
บริ ษทั ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
* ระบบกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
- ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี
* งบการเงิน
- ไม่นาส่ งงบการเงินนานเกิน 1 ปี
- ไม่ช้ ีแจงข้อมูลงบการเงินที่มีสาระสาคัญ
* ไม่แต่งตั้งผูต้ รวจสอบอิสระ
* ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน
* ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียน
* เพิกเฉยไม่ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอน
* ฝ่ าฝื นข้อกาหนดมากกว่าหนึ่ งเรื่ อง
2. ไม่ ป ฏิ บ ัติ ให้เป็ นไปตามค าสั่งคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ ซึ่ งมี
ผลเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
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มาตราตาม พรบ. ระยะเวลา
หลักทรัพย์ และ การใส่ ชื่อ
ตลท.
สู งสุ ด (ปี )
172

3
5
5
5
5
5

172

10
10
5

(บจ/ร 01-00)
ลักษณะความผิด

มาตราตาม พรบ. ระยะเวลา
หลักทรัพย์ และ การใส่ ชื่อ
ตลท.
สู งสุ ด (ปี )
3. เจตนาฝ่ าฝื น ละเลย เพิกเฉยข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีผลเสี ยหาย
5
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากาหนดระยะเวลาตามลักษณะ
ความผิดและระดับความร้ายแรงของการกระทาผิดนั้น โดยแบ่งตามระดับ ดังนี้
ระดับความร้ ายแรง
น้ อย
ปานกลาง
มาก

ระยะเวลาในการใส่ ชื่อสู งสุ ด
3 ปี
5 ปี
6 เดือน
1
1 ปี 6 เดือน
3
3
5
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10 ปี
3
5
10

