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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี
ใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความในขอ้ 15 ขอ้ 16 
ขอ้ 17 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 31 ขอ้ 64 ขอ้ 82 ขอ้ 83 ขอ้ 84 ขอ้ 89 ขอ้ 90 ขอ้ 91 ขอ้ 98 ขอ้ 129 
และขอ้ 139  

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ” หมายความว่า 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นท่ีออกโดยบริษัท
ต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะ
มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ แลว้แต่กรณี 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บ
การอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“ผูย้ื่นค าขอ” หมายความวา่ ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหลกัทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพย ์ 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทที่ 1 
บทนิยาม 
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“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ตามขอ้บงัคบัน้ี  
  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” หมายความว่า บริษทัต่างประเทศ
ซ่ึงมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศซ่ึงไม่มีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย
ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์ซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 3 
การเสนอขายหุน้ท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

“บริษทัย่อย” และ “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค า
ดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามใน
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และค าวา่ “ผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ตามประกาศดงักล่าวให้
หมายความถึง “ผูย้ื่นค าขอ” ตามขอ้บงัคบัน้ี 

“ผูบ้ริหาร” และ “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  

“ผูมี้อ  านาจควบคุม” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ และค าว่า “บริษทั” ตามประกาศดงักล่าวให้หมายความถึง “ผูย้ื่นค าขอ” 
ตามขอ้บงัคบัน้ี 

*“ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน” หมายความว่า ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  

*“ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี” หมายความวา่ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี” 

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” และ “ผู้ควบคุมดูแล
การท าบัญชี” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 
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“ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผูมี้อ  านาจควบคุมและให้หมายความรวมถึง 
ถือหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกรายของผูย้ื่นค าขอ 
รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร  

(2) ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผูท่ี้เก่ียวข้องด้วย ยกเวน้ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นบริษัทหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกันภัย 
กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ี
ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย 

“ผูถ้ือหุ้นสามญัรายย่อย” หมายความว่า ผูถ้ือหุ้นสามญัท่ีมิไดเ้ป็นผูม้ีส่วนร่วมใน
การบริหาร 

“สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน” หมายความว่า ส่ิงก่อสร้างหรือระบบให้บริการท่ีจ าเป็นต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบบผลิตและจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
(2) ระบบการประปา ระบบบริหารจดัการน ้า ระบบการส่งน ้า หรือการชลประทาน 
(3) ระบบขนส่งภาคพ้ืนดินเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางและแกไ้ขปัญหา

การจราจร 
(4) ท่าเรือ สนามบิน 
(5) ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
(6) ระบบควบคุมและป้องกนัมลภาวะ 
(7) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภยัและระบบจดัการเพื่อลด

ความรุนแรงของภยัธรรมชาติ 
(8) พลงังานทางเลือกตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือ

หุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัเป็นของตนเอง 
**“-”  
(**ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บริษัทแกน” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
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***“บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั” หมายความว่า บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ เฉพาะบริษทัท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของผูย้ื่นค าขอ 
(2) เป็นบริษทัท่ีผูย้ื่นค ำขอไม่สำมำรถถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวไดถึ้งสัดส่วนท่ีจะ

เป็นบริษทัยอ่ยตำม (1) เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัตำมกฎหมำยอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในกำรร่วมทุนกบัภำครัฐ โดยผูย้ื่น
ค ำขอถือหุ้นไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำว และผูย้ื่นค ำขอ
แสดงไดว้ำ่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรบริษทัดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทันั้น 

 (***เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อ 2 โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลง
วนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

 

 
  
 
 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

 --------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 3 หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้สามญั 
*(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท และช าระเต็มมูลค่าแลว้

ทั้งหมด 
(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 
23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้ขอ้จ ากดัที่เป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
  

คุณสมบัติ 

หุ้นสามัญ 

บทที่ 2 
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัที่จดัตั้งตามกฎหมายไทย 

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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(2) หุน้บุริมสิทธิ 
*(ก) มีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท และช าระเต็มมูลค่าแลว้

ทั้งหมด  
(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ลง
วนัท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตาม

กฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  
(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย  

  
หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิทั่วไป 

--------------------------------------------------- 
ขอ้ 4 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีการประกอบธุรกิจทัว่ไปจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุน้สามญั ตอ้ง

มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) สถานะ 

 เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดซ่ึงจดัตั้ งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายไทยจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 

(2) ทุนช าระแลว้  
มีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  
(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 
 (ข) ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 25 ของทุนช าระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีทุนช าระ
แลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกว่า 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 
หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ใหผ้่อนผนัการนบัจ านวนผูถื้อหุน้ตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุน้
ตาม (ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุน้อยู่ โดยใหน้บัเป็นผู ้

คุณสมบัติ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ
ท่ีประกอบธุรกจิท่ัวไป 

สถานะ 

ทุนช าระแล้ว 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 
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ถือหุ้นสามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ี
ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง) มีการกระจายการถือหุน้โดยเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี  

(ง.1) กรณีผู ้ยื่นค าขอมีทุนช าระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื่นค าขอมีทุนช าระแลว้ไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีค านวณตามมูลค่าท่ีตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
(ง.4) หุ้นท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก

ส านกังานแลว้ ยกเวน้กรณีผูย้ื่นค าขอเป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ  
(4) ผลการด าเนินงาน  

 มีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 3 ปีก่อนยื่น
ค าขอโดยตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) มีก าไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอรวมกนัไม่
นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอมีก าไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ
ในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ  

 ก าไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามปกติ
หลงัภาษีตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงิน
หรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอ  
 *(ข) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งส้ินไม่
น้อยกว่า 7,500 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอมีก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
(Earnings before Interest and Tax (EBIT)) และมีก าไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้(Earnings 
before Interest and Tax (EBIT)) ในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ โดยมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาดใหก้ าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

(ข.1) ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ข.2) ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงั 1 
ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาท่ีเป็นธรรมซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินเป็น
ผูก้  าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
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 (*ความใน (ข) ของ (4) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม2560 เป็นต้นไป) 
 ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
มีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผู ้
ถือหุ ้นและมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมา
ตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  
(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตาม

สภาพธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
*(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้

ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์
   (*ความใน (ข) ของ (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ. 
2559 ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(6) การบริหารงาน 
(ก) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(ก.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มหรือลกัษณะท่ีแสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 
    (ก.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ
คณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์
   (ข) มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัอย่าง
ชดัเจนและในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอ านาจให้ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ
แทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
   *(ค) มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการ
ท าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

  (*เพ่ิมเติมความใน (ค) ของ (6) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 
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(7) การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
(ก) จดัใหมี้ระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงานของ

ผูย้ื่นค าขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามท่ี

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและ

ขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
ให้ผู ้ยื่นค าขอจัดท าและน าส่งรายช่ือของกรรมการ

ตรวจสอบและรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
   (ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  

(ก) มีงบการเงินที่มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   

(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(10) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

มีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(11) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ผูย้ื่นค าขอตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ีตลาด
หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  

ส่วนที่ 2 
ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

--------------------------------------------------- 
 

*ขอ้ 5 ผูย้ื ่นค าขอท่ีลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะยื่นค าขอจด
ทะเบียนหุน้สามญั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

(1)  มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เร่ืองผลการด าเนินงาน 

งบการเงินและ 
ผู้สอบบัญชี 

กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 

การก ากบัดูแลกจิการ
และการควบคุม 

ภายใน 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสมบัติของ 
ผู้ย่ืนค าขอท่ีลงทุน 
ในโครงการ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 
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(2) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวม
ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลา้นบาท โดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี  

(ก) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นค าขอ  

 ในกรณีท่ีมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น
ประโยชนต่์อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นค าขอ 

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ต่างประเทศ ตอ้งมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมา
อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงานและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่า 1 ปี
ก่อนยื่นค าขอ 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมี
การรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้น
และมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบ
กิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(3) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดรายไดท่ี้มัน่คงใน
อนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(ก)  ไดรั้บสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินโครงการจากหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการด าเนินโครงการ โดยมีอายสุัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตไม่นอ้ย
กว่า 20 ปี และยงัคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาท่ีไดร้ับอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ ทั้งน้ี ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการไดรั้บสมัปทานหรือการขออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

(ข) มีสัญญาขายสินคา้หรือให้บริการกบัหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยสัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 15 ปี
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ  

(4) มีแหล่งสนบัสนุนทางการเงินท่ีชดัเจนและเพียงพอในการด าเนินงาน 
(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

  
ขอ้ 6 ให้ผูย้ื่นค าขอจดัท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) เพ่ือ

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน  
 

การจัดท ารายงาน
การศึกษาความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study) 
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ขอ้ 7 กรณีท่ีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของผูย้ื่นค าขอมีการประกอบธุรกิจ
หลกัอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื่นค าขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศท่ีจะลงทุน (Legal 
Due Diligence) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถด าเนินการได้ตาม
กฎหมาย  

 
ขอ้ 8 ให้ผูย้ื่นค าขอจดัให้มีความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ี

ใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี
ไม่เคยใชใ้นประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็น
พิเศษ โดยตอ้งอธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการน าเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้นประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผูย้ื่นค าขอ
ท าโครงการ (ถา้มี) 
 

*ส่วนที่ 3 
ผู้ย่ืนค าขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 9 ผูย้ื่นค าขอท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญั
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4  
 ในกรณีท่ีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผูย้ื่นค าขอไดรั้บยกเวน้ในเร่ืองผลการ
ด าเนินงานตามขอ้ 4 (4) และให้ผูย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 ดว้ยโดยอนุโลม 

(2) แสดงไดว้่ากรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
บริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูย้ื่นค าขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลไดก้ าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ 

(ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(3) ถือหุ้นในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อให้เกิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค า
ขออย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือมีอ านาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

คุณสมบัติผู้ย่ืน 
ค าขอท่ีเป็น 
Holding Company 

การจัดให้มีความเห็น
ของท่ีปรึกษากฎหมาย 

การจัดให้มีความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญอสิระ
เกีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยี 
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(4) ไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 
Company) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(5) ในกรณีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ บริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

  
ขอ้ 10 กรณีผูย้ื่นค าขอจดัตั้งตามกฎหมายไทยแต่มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนัเกิน

กว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของผูย้ื่นค าขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจ านวนใดๆ โดยเป็นผูมี้
บทบาทในการบริหารจัดการของผูย้ื่นค าขออย่างมีนัยส าคัญ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และมีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาน า
หลกัเกณฑท่ี์ใชก้บัผูย้ื่นค าขอท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในเร่ืองคุณสมบติั
ของผู ้ยื่นค าขอ ท่ีปรึกษาทางการเงิน การห้ามผูบ้ริหารหรือผู ้ถือหุ้นและผูท่ี้ เก่ียวข้องขายหุ้นและ
หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มา
ใชก้บัผูย้ื่นค าขอตามขอ้น้ีโดยอนุโลม 

 
ขอ้ 11 - 
 

(*ความในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ของบทท่ี 2 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 
หมวด 3 

การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
การย่ืนค าขอ 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 12 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 
 

  

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญท้ังหมด 

กรณีผู้ย่ืนค าขอ 
ทีเ่ป็น Holding 
Company ไทย 
ที่มีสาระส าคัญ
เป็นต่างประเทศ 
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ขอ้ 13 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อม
กบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัท่ีออกทั้งหมด
และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุน้สามญัของ
ผูย้ื่นค าขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผูย้ื่นค าขอมีเหตุอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) อยู่ระหว่างการด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเม่ือไดรั้บแจง้
เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 
(3) มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 

 
ขอ้ 14 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติั

อ่ืนครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี ยกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายย่อย อาจยื่นค าขอให้ตลาด
หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 
ขอ้ 15 ผูย้ื่นค าขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถว้นตอ้ง

กระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับ
หุน้สามญัใหท้ราบ 
 เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือ
หุ้นตามวรรคหน่ึงได ้โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งแจง้ขอผ่อนผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้ งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 
เดือนนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอท่ีมีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาทมีความประสงคจ์ะ
ทยอยการกระจายการถือหุน้รายย่อย โดยไดย้ื่นแผนการกระจายการถือหุน้รายย่อยต่อตลาดหลกัทรัพย์
ในการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้เป็น
การเพ่ิมเติมได ้หากผูย้ื่นค าขอนั้นเร่ิมมีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง
หรือวรรคสองแลว้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมท าการเสนอขายหุน้สามญั
ต่อประชาชน 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอตามวรรคสามไม่สามารถด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้
แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหหุ้น้สามญัของผูย้ื่นค าขอท า
การซ้ือขายตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดได ้

 

การย่ืนขอจดทะเบียน 
หุ้นบุริมสิทธิ 

การขอจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 

เหตุท่ีท าให้ไม่อาจ 
ย่ืนค าขอ 

การกระจาย  
การถือหุ้น 

ให้มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน 
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ขอ้ 16 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ื่นค าขอในระหว่างท่ีไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 15 คณะกรรมการอาจ
พิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นค าขอเสมือนเป็นการพิจารณาค าขอใหม่ได ้

 
ขอ้ 17 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้ผูย้ื่น

ค าขอท่ียงัขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 15 ยื่นค าขอใหม่ 
(1) ผูย้ื่นค าขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 15 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุ้น

รายยอ่ย หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอภายหลงัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 15 

มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นค าขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
ขอ้ 18 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนดพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ 
 
ขอ้ 19 ในการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญั ผูย้ื่นค าขอต้องมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมี

คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอ 
  

การพจิารณาคุณสมบัติ
ของหลักทรัพย์เสมือน
เป็นการพจิารณาค าขอ
ใหม่ 

วิธีการย่ืนค าขอ 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

การให้ย่ืนค าขอใหม่ 
กรณีขาดคุณสมบัติ 
การกระจายการถือ 
หุ้นรายย่อย 
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ส่วนที่ 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

ขอ้ 20 ในระหวา่งพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 18 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยต้องแสดงขอ้แตกต่างและ
เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดให้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 21 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจงและส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
ขอ้ 22 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุน้สามญัและผูย้ื่นค าขอ และสัง่รับหุน้สามญัท่ี
ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาค าขอและสัง่รับหุน้บุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยท์ าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบตัิของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิท่ียื่นขอจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสัง่รับหุน้บุริมสิทธิใหส้ั่งรับพร้อมกบัหรือภายหลงัการสัง่รับ
หุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 23 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บุริมสิทธิของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อน
ผนัคุณสมบติัของผูย้ื ่นค าขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 22 

(1) ทุนช าระแลว้ตามขอ้ 4 (2)  
(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)  
(3) ผลการด าเนินงานตามขอ้ 4 (4)  
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 4 (5) (ข)  
ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของผู ้

ยื่นค าขอต่อประชาชน 
 

การแก้ไข 

เพิม่เติมข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การพจิารณา 
รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 
รับหุ้นบุริมสิทธิ 

การผ่อนผัน 

เกณฑ์คุณสมบัติ 
ในเชิงตัวเลขหรือ 
เชิงปริมาณ 
(Quantitative 
Criteria) 
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ขอ้ 24 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจท าใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของ
รัฐ หรืออาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผูล้งทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 25 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูย้ื่นค าขอตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุ้น
สามญันั้น ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขาย หรือสงสัยวา่จะมีการซ้ือหรือ
ขายหุน้สามญัของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา
ค าขอของผูย้ื่นค าขอ 

 
 ขอ้ 26 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จ
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้ 

การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล
หรือเอกสารตามขอ้ 20 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 21 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 27 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามัญของผู ้ยื่นค าขอเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียน ให้ผูย้ื่นค าขอห้ามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการก าหนดน าหุ้นและหลกัทรัพยอ์อกขายตาม 
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้จากผู ้
ยื่นค าขอหรือมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผูย้ื่นค าขอห้าม
บุคคลนั้นน าหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 28 การพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญั ใหค้ณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย 

ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 
 

  

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การห้ามขายหุ้น 

ภายในเวลาที่ก าหนด 

การส่ังรับหลกัทรัพย์ 

การพจิารณารับหุ้น
ของผู้ย่ืนค าขอ 

การห้ามซ้ือหรือ 
ขายหุ้นสามัญ 
ในระหว่างที่
คณะกรรมการ
พจิารณาค าขอ 
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ขอ้ 29 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหุ้นสามญัท่ียื่นขอจดทะเบียนมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอลงนามในขอ้ตกลงการ
จดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุน้สามญั
ดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื่นค าขอ ให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัผูย้ื่นค าขอเป็นผูล้ง
นามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นค าขอ  

 
ขอ้ 30 ให้หุน้สามญัและหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
อนัเป็นผลให้ไม่สมควรท าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
ขอ้ 31 ให้ผู ้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

 
ขอ้ 32 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนใหย้ื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุน้

บุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การพิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
 
ขอ้ 33  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือ

ขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
อาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการก าหนดให้หุ้นสามญัท าการซ้ือขายหรือเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาค า
ขอเสมือนหน่ึงการพิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่โดยอาจพิจารณายกเวน้คุณสมบัติและเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี 

(1) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) 
(2) การก าหนดใหผู้ย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอตามขอ้ 19 
(3) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 27 

ในกรณีท่ีระยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขาย
ของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหร้ะยะเวลา
การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยด์งักล่าวยงัคงมีอยูต่่อไปจนกวา่จะครบก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

การลงนาม 
ในข้อตกลง 
การจดทะเบียน 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิม่ทุน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

กรณีบริษัทมีหุ้นสามัญ
จดทะเบียนใน mai ย่ืน
ค าขอให้หุ้นสามัญท า
การซ้ือขายหรือเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน
ใน SET 

ค่าธรรมเนียม 

การรับหลกัทรัพย์ 
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ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (4) (ข) บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวตอ้ง
มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมดว้ย 

(1) มีหุ้นสามญัจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) มาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ 

(2) ไม่มีลกัษณะท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาไดว้่ามีการซ้ือขายหุน้สามญัของ
บริษทัผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

*(3) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉล่ีย 3 เดือน
ยอ้นหลงัก่อนวนัยื่นค าขอไม่นอ้ยกวา่ 7,500 ลา้นบาท ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 (*ความใน (3) ของวรรคสองของข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 34 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภทเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ใหแ้ก่บริษทัจด
ทะเบียนท่ีมีหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” และ
ยื่นค าขอใหรั้บหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัน้ี 

เม่ือหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 33 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) แลว้ ใหถื้อว่าหลกัทรัพย์
ประเภทอ่ืนซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนอยู่แลว้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ในวนัเดียวกนัดว้ย 

 
*ขอ้ 35 บริษทัจดทะเบียนท่ีมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ ” ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” กไ็ด ้

(*ความในข้อ 35 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

  

การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมให้
บริษัทจดทะเบียนใน 
SET ซ่ึงย่ืนค าขอให้
รับหุ้นสามัญเป็น
หลกัทรัพย์จด
ทะเบียนที่มีการซ้ือ
ขายใน mai 

การย่ืนค าขอให้หุ้น
สามัญซ้ือขายใน  
mai 
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หมวด 4 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

--------------------------------------------------- 
 
ขอ้ 36 ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานจึงจะร่วม

จดัท าค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
 

ขอ้ 37 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผูย้ื่นค าขอก าหนด 
ท่ีปรึกษาทางการเงินหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 38 ให้ผูย้ื่นค าขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัท่ี

หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้ 39 การเปล่ียนแปลงท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงกระท าในระหวา่งระยะเวลาท่ีก าหนด

ไวใ้นขอ้ 38 จะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นเท่านั้น และผูย้ื่นค าขอจะตอ้งจดัท าและ
ส่งค าช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว พร้อมทั้งแจง้รายช่ือของท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหน่ึงมีหน้าท่ีในการด าเนินการตามขอ้บังคบัน้ี
ภายในระยะเวลาท่ียงัเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีตนถูกตั้งข้ึนมาแทน 
 
  ขอ้ 40 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินด าเนินการดงัน้ี 

(1) จดัเตรียมและยื่นค าขอใหรั้บหลกัทรัพยร์วมทั้งเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์
(3) กระท าการใดๆ เพ่ือให้กรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

(4) ใหค้ ารับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นค าขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญั
ของผูย้ื่นค าขอโดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

(5) ใหค้วามเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์า่ ผูย้ื่นค าขอมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม
ท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

การเปลีย่นแปลง 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

 การด าเนินงานของ
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

คุณสมบัติ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

กรณีผู้ย่ืนค าขอมี 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
หลายราย 
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(6) ให้ค าแนะน าต่อผูย้ื่นค าขอในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7) ติดตามผลการด าเนินงานและร่วมช้ีแจงกบัผูย้ื่นค าขอ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน 
   (ก) ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณ
การแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกวา่ร้อยละ 25 หรือก าไรสุทธิของผูย้ื่นค า
ขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 
   (ข) มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงรวมกนั
แลว้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแลว้ของผูย้ื่นค าขอ อนัมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญั 
   (ค) การใช้เงินทุนท่ีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจาก
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวข้ณะด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
เงินทุนท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์
   (ง) กรณีใด ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อ
คุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

*การใหค้ ารับรองและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง
ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 40 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 41 ในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งใช้ความรู้ 
ความสามารถ และความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

ขอ้ 42 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ห้ามมิให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินร่วมจดัท าค าขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื่นค าขอ ในกรณีท่ีปรากฏว่าท่ี
ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูย้ื่นค าขอใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามท่ีก าหนดใน
ประกาศส านกังานว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
  

การปฏิบัติหน้าที่
ของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

กรณีห้ามมิให้ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่วมจัดท าค าขอให้
รับหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 43 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดด าเนินการตามขอ้ 40 บกพร่อง หรือไม่
เหมาะสม หรือด าเนินการโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวงัอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนขอ้ 42 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ตกัเตือนและสั่งให้ท่ีปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึน
จนเป็นท่ีน่าพอใจ 

(2) สั่งพกัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลาตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้การสั่งพกัตามวรรคหน่ึงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนงัสือ
และเม่ือพน้ระยะเวลาการสัง่พกัแลว้ ใหบุ้คคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้
 

ขอ้ 44 ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดท่ีส านักงานสั่งพกัการให้ความเห็นชอบในการ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาสั่ง
พกัตามท่ีส านกังานก าหนด 
 

ขอ้ 45 ในกรณีท่ีส านกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัท าค าขอให้หลกัทรัพย์
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกว่าจะได้ยื่นค าขอความเห็นชอบใหม่ต่อส านักงานและส านักงานได้
พิจารณาเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 
 

ขอ้ 46 ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นค าขอท่ีอยู่ระหว่างยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์
และคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัมี
หนา้ท่ีด าเนินการตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 
หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่วข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 47 ในหมวดน้ี 
“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

นิยาม 

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน
ด าเนินการบกพร่อง 

ทีป่รึกษาทางการเงิน
ที่ส านักงานส่ังพกั
การให้ความเห็นชอบ 

ทีป่รึกษาทางการเงิน
ที่ส านักงานเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ 

ให้ทีป่รึกษาทางการ
เงินท่ีอยู่ระหว่างย่ืน
ค าขอปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ 
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“ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหาหุ้นส่วน
เกินเพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ี
จดัจ าหน่ายโดยการจดัสรรหุน้เกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 

“ขาย” หมายความว่า ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน แลกเปล่ียน หรือกระท าการใดๆ อนัเป็น
การจ าหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครอง หรือกระท าการใดๆ ซ่ึงจะมีผลเป็นการจ าหน่าย
หุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 

“ผลก าไร” หมายความว่า ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากราคาขายท่ี
สูงกว่าราคาซ้ือซ่ึงค านวณจากราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดม้า ซ่ึงไม่
รวมค่านายหนา้หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  และใหค้ านวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่น ามาหกั
ลบกนั โดยในการค านวณราคาซ้ือหรือราคาขายให้ถือตามราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ี 
ราคาขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาเฉลี่ยของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวที่ปรากฏตามรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีมีการซ้ือขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้น 

 
ขอ้ 48 ให้ผูย้ื่นค าขอสั่งห้ามบุคคลดงัต่อไปน้ี น าหุ้นของตนซ่ึงมีจ านวนรวมกนัเป็น

จ านวนร้อยละ 55 ของทุนช าระแล้วหลังวนัท่ีผูย้ื่นค าขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและ
หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นท่ีบุคคลดงักล่าวถูกสั่งหา้ม
ขายออกขายภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 49    

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื่นค าขอ 
(2) ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบุคคลตาม (1) มีจ านวนหุน้รวมกนัต ่ากวา่จ านวนท่ี

ก าหนดขา้งตน้ 
 

*ขอ้ 49 การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้ก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นค า
ขอเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นค าขอท าการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยค์รบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุ้น
หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่ง
หา้มขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50  

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขออาศยัคุณสมบติัเร่ืองการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในการยื่นค าขอให้รับหุ้นของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์การห้ามขายตามขอ้ 48 
ให้มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นค าขอเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย
ภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของผูย้ื่นค าขอท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งหา้มขาย

บุคคลท่ีถูกส่ังห้าม
ขายหุ้นของตนเอง 

 

ระยะเวลาการห้าม
ขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ 
(Silent Period) 
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ตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้น
หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน 
ให้บุคคลดงักล่าวสามารถทยอยขายในจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่ง
หา้มขายดงักล่าว 

(*ความในข้อ 49 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 50 ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 49 ให้
ผูย้ื่นค าขอสั่งห้ามบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 48 น าหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรหรือการ
แปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวท่ีถูกหา้มขายและระยะเวลา
การหา้มขายท่ีเหลืออยูต่ามขอ้ 49  

(1) ผูย้ื่นค าขอมีการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(2) ผูย้ื่นค าขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

 
ขอ้ 51 บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายใดประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้ของตนเพ่ือ

การจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายยื่นค าขอ
อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุน้เพ่ือจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหน่ึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัแรก
ท่ีหุน้ท่ีออกใหม่ของผูย้ื่นค าขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 52 ให้ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนน าหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับ
หุน้เพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดแ้จง้สิทธิหรือไดรั้บ
ช าระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 
ขอ้ 53 เม่ือมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 48 ขอ้ 49 

หรือขอ้ 52 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจพิจารณาผ่อนผนั โดยให้ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนแจง้
ขอผอ่นผนัเป็นหนงัสือและช้ีแจงเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุ้นของ
ผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูย้ื่นค าขอแจง้ผ่อนผนัพร้อมกบัการยื่นค าขอให้ตลาด
หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

การห้ามขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ที่ได้รับ
จากการจัดสรรหรือ
แปลงสภาพจากหุ้นท่ี
ถูกส่ังห้ามขาย 

การด าเนินการใน
กรณีท่ีให้ผู้จัดหา
หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การน าหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์มาฝาก
ไว้กบัศูนย์รับฝาก 

การขอผ่อนผัน 
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ขอ้ 54 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการฝากหุ้นหรือหลกัทรัพยต์ามข้อ 52 ได้ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดน้ าหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจ าน าหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นของผูย้ื่นค าขอเพ่ือ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(2) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายจะน าหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจ าน าหรือวาง
เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมเพ่ือการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตอ้งท าสัญญากบัผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินโดยก าหนดเวลาส่งคืนหุ้น
ใหบุ้คคลท่ีถูกสัง่หา้มขายภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
จดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 

 
ขอ้ 55 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายน าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจ าน าหรือ

วางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกับสถาบันการเงิน ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการให้
สถาบนัการเงินท าหนงัสือรับรองว่าบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายดงักล่าวไดน้ าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไป
จ าน าหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัตน และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก่์อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา
รับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับหุน้เพ่ิมทุน
เพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ าสญัญาจ าน าหรือสญัญาวางหลกัประกนั 
แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจ านวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ีจ าน าหรือวางเป็น
หลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการน าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขาย
ไปจ าน าหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหน่ึง โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามแบบและวิธีการตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา
รับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
โดยวิ ธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
โดยไม่ชกัชา้ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์อ่นผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 

ขอ้ 56 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนจ าน าหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ
ส่งคืนหุน้ท่ียืม และยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 49 ใหผู้ย้ื่นค าขอน าหุน้หรือ
หลกัทรัพย์ดังกล่าวมาฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 52 ภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ีต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 49 

(1) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดมี้การไถ่ถอนจ าน าหรือการวางเป็นหลกัประกนั
การกูย้ืม 

การด าเนินการใน
กรณีที่มีการไถ่ถอน
จ าน าหรือวางเป็น
หลักประกนั และยัง
อยู่ในระยะเวลาการ
ห้ามขาย 

เหตุแห่งการ 
ผ่อนผัน 

การท าสัญญาก าหนด 
เวลาส่งคืนหุ้น กรณี 
การจัดสรรหุ้นเกนิกว่า
จ านวนที่จัดจ าหน่าย 

การด าเนินการในกรณี
ท่ีน าหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ที่ห้ามขาย
วางเป็นหลกัประกนักบั
สถาบันการเงิน 
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(2) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพ่ือส่งคืนให้แก่
บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน
ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า
จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน
หุน้ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมหรือซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ภายใน 12 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนใหแ้ก่
บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน
ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า
จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพ่ือส่งคืน
หุน้ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียน 
 

ขอ้ 57 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อนัเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากบัผลก าไรจากการ
ขายหุ้นหรือหลกัทรัพยน์ั้นและน าส่งค่าปรับให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ
วนัท่ีผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนไม่น าหุน้มาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 56 (2) และ (3) อนัเน่ืองมาจากการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการของ
บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขาย ใหถื้อวา่บุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายไดข้ายหุน้อนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัน้ี และใหผู้ย้ื่น
ค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากบัผลต่างของราคาเสนอขายหุน้ท่ีจดั
จ าหน่ายกบัราคาหุ้นท่ีให้ยืมซ่ึงค านวณจากราคาหุ้น ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดม้า แต่ทั้ งน้ีเงิน
ค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 แสนบาท และน าส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่า
ฝืนหรือวนัท่ีผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

 
หมวด 6 

การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

*ขอ้ 58 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี 

(*ความในข้อ 58 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี ้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2559 ลงวันที่  23 
กันยายน 2559  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป)  
 

การฝ่าฝืน 

หน้าที่ด ารง
สถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียน 
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*ขอ้ 58/1  บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 2 การรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในหมวด 1 
คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การด ารงคุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 58/2 
 

 *ขอ้ 58/2  บริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการด าเนินการในกรณีอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่
ละวนัท าการซ้ือขายตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟู กิจการ หรือปรับ
โครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึง
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน
นบัแต่วนัท่ีลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท หรือก่อนพน้เหตุอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัท่ีถึงก าหนดหลงัสุด 

(3) บริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและไดรั้บความเห็นชอบจากตลาด
หลกัทรัพย์ ทั้ งน้ี บริษัทจดทะเบียนต้องด าเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนัท่ีลด
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

 (*เพ่ิมเติมความในข้อ 58/1 และ 58/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้น
สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 59 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม หรือลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามกฎหมาย ว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

(2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผู ้
ลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน 

หน้าที่ด ารง
คุณสมบัติของ
หลกัทรัพย์ 

 

การด ารงมูลค่าที่ 
ตราไว้ของหุ้น 
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ตลาดหลักทรัพย์อาจก าหนดแนวทางการพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการห้าม
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีขาดคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการ
กระท า ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนการคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน  

 
*ขอ้ 59/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและ

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(*เพ่ิมเติมความในข้อ 59/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 60 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการ

ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง โดยตอ้งมีบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงาน
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกว่าตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนด าเนินการแต่งตั้งเพ่ิมเติมให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว ้

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

ขอ้ 61 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 62 บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ผู้สอบบัญชี 

การก ากบัดูแล 
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การควบคุมภายใน 
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 ขอ้ 63 บริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
ขอ้ 64 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดยตอ้งมี

จ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจ านวนรวมของ
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีจ านวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยและจ านวนรวมของหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพย์จะมีหนังสือแจง้ถึงกรณี
ดงักล่าวและใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการกระจายการถือหุน้ให้ครบถว้นตามจ านวนดงักล่าวภายใน 1 
ปีนับแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาในการน าส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการกระจายการถือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทัว่ไปว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วน
เพ่ิมนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งช าระตามปกติและรายงานความคืบหนา้ในการ
ด าเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 

ขอ้ 65 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 
  

*ขอ้ 66 ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวตอ้งด ารงคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ถือหุน้ในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค าขอ
อย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัย่อย
นั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมีอ านาจ
บริหารจดัการบริษทัย่อยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 
 เม่ือครบก าหนด 3 ปีนับแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ บริษทัจดทะเบียน
จะตอ้งถือหุ้นและแสดงไดว้่าเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมีอ านาจบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจ
หลกัท่ีไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนอย่างนอ้ย 1 บริษทัไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาท่ีเป็น
บริษทัจดทะเบียน 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

หน้าที่การด ารง
สถานะเพิม่เติม
ของ Holding 
Company 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ 
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(2) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 
Company) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(3) กรณีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(*ความในข้อ 66 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 67 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี
ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

หมวด 7 
การเปลีย่นลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 

--------------------------------------------------- 
 

*ขอ้ 68  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบ
ธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวยื่นค าขอให้พิจารณาเสมือน
เป็นการยื่นค าขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทัว่ไปเป็นการ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วในบริษทัจดทะเบียน
ท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นท่ีมีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย
ต่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหมี้บุคคลต่างดา้วถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุ้นไม่ว่าในจ านวนใด ๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ
บริหารจดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  

(3) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลต่างดา้วในบริษทัจดทะเบียน
ท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นท่ีมีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจัดตั้ งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหมี้บุคคลต่างดา้วถือหุน้รวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุน้ไม่วา่ในจ านวนใด ๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ
บริหารจดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน  

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรูปแบบการ
ประกอบธุรกจิ 
ของบริษัท 
จดทะเบียน 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 
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การพิจารณาค าขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง โดยใหน้ าหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  
 (*ความในข้อ 68 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 69 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ไดย้ื่นค าขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพย์ของบริษทัจด
ทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนได้ยื่นค าขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัที่จดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้
 
 
 
 
 

ขอ้ 70 ในบทท่ี 3 น้ี 
“หน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุน

ของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ี

ผูย้ื่นค าขอระบุว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวตอ้งตั้งอยู่ในประเทศ
ท่ีมีช่ืออยู่ในรายช่ือประเทศท่ีส านักงานยอมรับตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพย์
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” หมายความว่า บ ริษัท
ต่างประเทศซ่ึงมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมี
หรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุ้นเป็นตลาด
ต่างประเทศ 
  

การจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ประกอบธุรกจิ 
Holding ของ 
บริษัทจดทะเบียน 

บทที่ 3 
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

นิยาม 
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1. ผู้ ย่ืนค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ต่างประเทศแบบ Primary Listing 
--------------------------------------------------- 

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 71 หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิท่ีอาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) หุน้สามญั 
*(ก) ช าระเต็มมูลค่าแลว้ทั้ งหมด และในกรณีท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ี

ตราไวต้อ้งไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 
(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุ้นสำมญั ยกเวน้ขอ้จ ำกดัที่เป็นไปตำม

กฎหมำย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
(2) หุน้บุริมสิทธิ 

*(ก) ช าระเต็มมูลค่าแลว้ทั้ งหมด และในกรณีท่ีมีมูลค่าท่ีตราไว ้มูลค่าท่ี
ตราไวต้อ้งไม่นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

  (*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 71 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลง
วนัที่ 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

(ข) ระบุช่ือผูถื้อ 
   (ค) ไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จ ำกดัท่ีเป็นไปตำม
กฎหมำย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  

(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื่นค ำขอไม่นอ้ยกวำ่ 50 รำย  
  

คุณสมบัติ 

หุ้นสามัญ 

คุณสมบัติ 

หุ้นบุริมสิทธิ 
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หมวด 2 
คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 

--------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 

ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิทั่วไป 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 72 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีการประกอบธุรกิจทั่วไปจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) สถานะ 

   เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับ
บริษทัต่างประเทศ  

(2) ทุนช ำระแลว้  
 มีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  
(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 
(ข) ผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 25 ของทุนช าระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ในกรณีท่ีผูย้ื ่นค าขอมี ทุน
ช าระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ย
กวา่ 1 หน่วยการซ้ือขายท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหใ้ชใ้นการซ้ือขายหุน้สามญั 

(ค) ให้ผ่อนผนัการนบัจ านวนผูถื้อหุ้นตาม (ก) และอตัราส่วนการถือหุ้น
ตาม (ข) ในส่วนท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุน้อยู ่โดยใหน้บัเป็น
ผูถื้อหุน้สามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีกองทุนรวมหรือโครงการลงทุนท่ี
ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง) มีการกระจายการถือหุน้โดยเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี  

(ง.1) กรณีผู ้ยื่นค าขอมีทุนช าระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท 
จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื่นค าขอมีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่าหุ้น
สามญัท่ีค านวณตามมูลค่าท่ีตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 

คุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอ
ท่ีประกอบธุรกจิท่ัวไป 

ทุนช าระแล้ว 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

สถานะ 
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(ง.4) หุ้นท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศแลว้  

(4) ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่ม

เดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงานไม่นอ้ยกว่า 3 ปีก่อนยื่น
ค าขอโดยตอ้งมีก าไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีลาสุดก่อนยื่นค าขอรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท 
โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอมีก าไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่น
ค าขอ  

ก าไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามปกติหลงัภาษี
ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้แต่กรณี จากผูส้อบบัญชีตามงบการเงินหรืองบ
การเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื่นค าขอ  

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมี
กลุ่มผูถ้ือหุ ้นและมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่ม
เดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  
(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมัน่คงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

ตามสภาพธุรกิจท่ีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
*(ข) มีส่วนของผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อ

หุน้ก่อนการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนมากกวา่ศูนย ์
(*ความใน (ข) ของ (5)ของข้อ 72 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(6) การบริหารงาน 
  (ก) มีกรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ข)  มีกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุมท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
   (ข.1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

 (ข.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ฐานะการเงินและ
สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 

ผลการด าเนินงาน 
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(ค) มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัอย่าง
ชดัเจนและในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอ านาจใหผู้จ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ
แทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ   

*(ง) มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการ
ท าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทั
ต่างประเทศ 

(*เพ่ิมเติมความใน (ง) ของ (6) ข้อ 72 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  2560 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

(7) การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
(ก) จดัให้มีระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงาน

ของผูย้ื่นค าขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(ก.1) กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ   
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัและ

ขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 ให้ ผู ้ยื่ นค าขอจัดท าและน าส่ งรายช่ือของกรรมการ

ตรวจสอบและรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
   (ข)  จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ   

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
   ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  
(ก) มีงบการเงินท่ีมีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

(10) ผูย้ื ่นค าขอตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงดา้นขอ้จ ากดัของการ
บงัคบัใชก้ฎหมายของผูย้ื่นค าขอใหผู้ล้งทุนทราบ 

(11) ผูย้ื่นค าขอตอ้งจดัให้มีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ เพ่ือเป็น
ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือด าเนินการใดๆ ของผูย้ื่นค าขอ 

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี 

การก ากบัดูแลกจิการ 
และการควบคุม
ภายใน 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวแทนติดต่อ
ประสานงานไทย 
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(12) ผูย้ื่นค าขอตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(ก) เง่ือนไขเก่ียวกับกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนส ำหรับบริษทัต่ำงประเทศ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของผูย้ื่นค ำขอ
ไดรั้บควำมคุม้ครองในลกัษณะท่ีเทียบเคียงกบัผูถื้อหุ้นในบริษทัอ่ืนท่ีเสนอขำยหุ้นต่อผูล้งทุนเป็นกำร
ทัว่ไปในประเทศไทย (ถำ้มี) 

(ข) เง่ือนไขอื่นหรือขอ้ตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยข์อง 
ผูย้ื่นค าขอตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(13) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื่นค าขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกท่ีตลาด

หลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ส่วนที่ 2 
ผู้ย่ืนค าขอที่มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

--------------------------------------------------- 
 

*ขอ้ 73  ผูย้ื ่นค าขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะยื่นค าขอ
จดทะเบียนหุ้นสามญัต้องมีคุณสมบติัดังต่อไปน้ี  

(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72 ยกเวน้เร่ืองผลการด าเนินงาน 
(2) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวม

ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ลา้นบาท โดยมีผลการด าเนินงานดงัน้ี  
 (ก) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นค าขอ  
 ในกรณีท่ีมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นค าขอ 

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อต่างประเทศ ตอ้งมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงานและมีรายไดเ้ชิง
พาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
มีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ืองไดห้ากผูย้ื่นค าขอมีกลุ่มผู ้

คุณสมบัติของผู้ย่ืน
ค าขอท่ีลงทุนใน
โครงการ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  

เง่ือนไขเพิม่เติม 

นายทะเบียน
หลกัทรัพย์ 
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ถือหุน้และมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่
ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(3) มีการลงทุนในโครงการท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ี
มัน่คงในอนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

  (ก) ไดรั้บสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินโครงการจากหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศท่ีมีการด าเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือไดรั้บอนุญาตไม่
นอ้ยกว่า 20 ปี และยงัคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตเหลืออยู่ไม่นอ้ยกว่า 15 ปีนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ด้รับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้องครบถ้วนจากผูย้ื่นค าขอ ทั้ งน้ี ผูย้ื่นค าขอต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการไดรั้บสมัปทานหรือการขออนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 (ข) มีสญัญาขายสินคา้หรือใหบ้ริการกบัหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยสญัญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงในอนาคตและมีอายุสญัญาคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอ  

(4) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินท่ีชัดเจนและเพียงพอในการด าเนินงาน 
(*ความในข้อ 73 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 74  ใหผู้ย้ื่นค าขอจดัท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) เพ่ือ
การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจะลงทุน  

 
ขอ้ 75 กรณีท่ีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของผูย้ื่นค าขอมีการประกอบธุรกิจหลกั

อยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื่นค าขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศท่ีจะลงทุน (Legal Due 
Diligence) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ การลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์สามารถด าเนินการไดต้ามกฎหมาย  

 
ขอ้ 76  ให้ผูย้ื่นค าขอจดัใหมี้ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใช้

กบัโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่
เคยใชใ้นประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ 
โดยตอ้งอธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการน าเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้นประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีผูย้ื่นค าขอท า
โครงการ (ถา้มี) 
  

การจัดท ารายงาน
การศึกษาความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study) 

การจัดให้มีความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญอสิระ
เกีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยี 

การจัดให้มีความเห็น
ของท่ีปรึกษากฎหมาย 
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*ส่วนที่ 3 
ผู้ย่ืนค าขอที่ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 77 ผูย้ื่นค าขอท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญั
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72  
ในกรณีท่ีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 73 (2) (3) และ (4) ใหผู้ย้ื่นค าขอไดรั้บยกเวน้ในเร่ืองผลการ
ด าเนินงานตามขอ้ 72 (4) และใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 76 ดว้ยโดยอนุโลม 
  (2) แสดงไดว้า่กรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอเป็นบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั และบริหารจดัการบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั
มาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 
   (ก) ผูย้ื่นค าขอเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลไดก้ าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ 
   (ข) บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัมีการลงทุนในโครงการท่ีเป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(3) ถือหุ้นในบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค า
ขออย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือมีอ านาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 

(4) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 
Company) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(5)  ในกรณีบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัเป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งมีกรรมการท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

 
  

คุณสมบัติผู้ย่ืนค าขอ
ที่เป็น Holding  
Company  
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ขอ้ 78 - 
 

(*ความในส่วนท่ี 3  ของหมวด 2 ของ 1. ผู้ ย่ืนค าขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ของบทท่ี 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

หมวด 3 
การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
การย่ืนค าขอ 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 79  ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกทั้งหมด 
 
ขอ้ 80 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อม

กบัหรือภายหลงัการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
ให้ผูย้ื่นค าขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัท่ีออกทั้งหมด

และทุกคร้ังท่ีมีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุ้นสามญั

ของผูย้ื่นค าขออยูร่ะหวา่งการถูกสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากผูย้ื่นค าขอมีเหตุอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) อยูร่ะหว่างการด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเม่ือไดรั้บแจง้
เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ 

(2) อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย
หรือกฎหมายอ่ืนในท านองเดียวกนัของประเทศท่ีผูย้ื่นค าขอไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง หรือ 

(3) มีการด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
 

ขอ้ 81 ผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี หรือผูย้ื่นค าขอท่ีมีคุณสมบติั
อ่ืนครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ียกเวน้คุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นค าขอให้ตลาด
หลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้สามญัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 71 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 

คุณสมบัติบริษัทแกน 
 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญท้ังหมด 

การขอจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 

เหตุท่ีท าให้ไม่อาจ 
ย่ืนค าขอ 

การย่ืนขอจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 
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ขอ้ 82 ผูย้ื่นค าขอท่ีตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพ่ือให้มีคุณสมบติัครบถว้นตอ้ง
กระจายการถือหุน้รายย่อยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณารับ
หุน้สามญัใหท้ราบ 

เมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจาย
การถือหุ้นตามวรรคหน่ึงได้ โดยผู ้ยื่นค าขอต้องแจ้งขอผ่อนผันและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนั
ตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอท่ีมีทุนช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท มีความประสงค์จะ
ทยอยการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยไดย้ื่นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อตลาดหลกัทรัพยใ์น
การยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นเป็นการ
เพ่ิมเติมได ้หากผูย้ื่นค าขอนั้นเร่ิมมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสองแลว้ แต่ทั้ งน้ี ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมท าการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชน 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอตามวรรคสามไม่สามารถด าเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยให้
แลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหหุ้น้สามญัของผูย้ื ่นค าขอ
ท าการซ้ือขายตามวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดได ้

 
ขอ้ 83 หำกมีเหตุกำรณ์หรือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำร

ด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของผูย้ื่นค ำขอในระหว่ำงท่ีได้รับกำรผ่อนผนัตำมขอ้ 82 คณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื่นค ำขอเสมือนเป็นกำรพิจำรณำค ำขอใหม่ได  ้

 
ขอ้ 84 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหผู้ย้ื่นค าขอ

ท่ียงัขาดคุณสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 82 ยื่นค าขอใหม่ 
(1) ผูย้ื่นค าขอไม่สามารถกระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 82 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 

หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้ 82 มี

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื่นค าขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบัน้ี  
 
  

การพจิารณาคุณสมบัติ 

ของหลักทรัพย์เสมือน 

เป็นการพจิารณาค าขอ 
ใหม่ 

การกระจาย 
การถือหุ้น 
ให้มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วน 

การให้ย่ืนค าขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ 

การกระจายการถือ 
หุ้นรายย่อย 
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ขอ้ 85 ใหผู้ย้ื่นค าขอยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอ 

 
ขอ้ 86 ในการยื่นค าขอใหรั้บหุน้สามญั ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีมีคุณสมบติั

และขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเป็นผูร่้วมจดัท าค าขอ 
 

ส่วนที่ 2 
การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 
 

ขอ้ 87 ในระหวา่งพิจารณาค าขอ หากผูย้ื่นค าขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลหรือ
เอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 85 ให้ยื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมได้โดยตอ้งแสดงข้อแตกต่างและ
เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดให้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 88 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพย์อาจเรียกใหผู้ย้ื่นค าขอมาช้ีแจงและส่ง

เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
ขอ้ 89 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุ้นสามญัและผูย้ื่นค าขอ และสั่งรับหุน้สามญัท่ี
ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเม่ือเห็นว่าหุ้นสามัญดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในการพิจารณาค าขอและสัง่รับหุน้บุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยท์ าหนา้ท่ีพิจารณาคุณสมบติัของหุ้นบุริมสิทธิ และสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิท่ียื่นขอจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เม่ือเห็นว่าหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี โดยการสั่งรับหุ้นบุริมสิทธิใหส้ั่งรับพร้อมกบัหรือภายหลงัการสั่งรับหุ้นสามญั
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 90 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ

ของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผนั
คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปน้ีในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหุ้นสามญั
หรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 89 

(1) ทุนช าระแลว้ตามขอ้ 72 (2)   

วิธีการย่ืนค าขอ 

การแก้ไข 

เพิม่เติมข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 
เพิม่เติม 

การพจิารณา 
รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 
รับหุ้นบุริมสิทธิ 

การผ่อนผัน 

เกณฑ์คุณสมบัติ
ในเชิงตัวเลขหรือ
เชิงปริมาณ
(Quantitative 
Criteria) 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 72 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2) 
(3) ผลการด าเนินงานตามขอ้ 72 (4)  
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 72 (5) (ข) 
ในการผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของ

ผูย้ื่นค าขอต่อประชาชน 
 
ขอ้ 91 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้น

บุริมสิทธิของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจท าใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของ
รัฐ หรืออาจท าให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผูล้งทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
เป็นตน้ คณะกรรมการจะสัง่ไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 92 ในระหว่างท่ีคณะกรรมการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญั ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูย้ื่นค าขอตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซ้ือหรือขายหุน้สามญั
นั้น ทั้งน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีการซ้ือหรือขาย หรือสงสัยวา่จะมีการซ้ือหรือขายหุน้
สามญัของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซ้ือหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา
ค าขอของผูย้ื่นค าขอ 

 
ขอ้ 93 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จ

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื่นค าขอแลว้  
การนบัเวลาตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล

หรือเอกสารตามขอ้ 87 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 88 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ข้อ 94 ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้นสามญัของผูย้ื่นค าขอเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ให้ผูย้ื่นค าขอห้ามบุคคลตามท่ีคณะกรรมการก าหนดน าหุ้นและหลกัทรัพยอ์อกขายตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจาก
ผูย้ื่นค าขอหรือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผูย้ื่นค าขอห้าม
บุคคลนั้นน าหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การห้ามขายหุ้น
ภายในเวลาที่ก าหนด 

การพจิารณารับหุ้น
ของผู้ย่ืนค าขอ 

การห้ามซ้ือหรือ 
ขายหุ้นสามัญ 
ในระหว่างที่
คณะกรรมการ
พจิารณาค าขอ 
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ขอ้ 95 การพิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สามญั ใหค้ณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดยเปิดเผย 
ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
ขอ้ 96 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหุ้นสามญัท่ียื่นขอจดทะเบียนมี

คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี ให้ผูย้ื่นค าขอลงนามในขอ้ตกลง
การจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุ้น
สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื่นค าขอ ให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัผูย้ื่นค าขอเป็นผู ้
ลงนามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื่นค าขอ  

 
ขอ้ 97 ให้หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรท าการซ้ือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
ขอ้ 98 ใหผู้ย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและค่าธรรมเนียม

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ขอ้ 99 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพ่ิมทุนใหย้ื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุน้
บุริมสิทธิท่ีไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

การพิจารณาค าขอให้รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพ่ิมทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

 
หมวด 4 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 100 ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานจึงจะร่วม

จดัท าค าขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
 
ขอ้ 101 ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผูย้ื่นค าขอก าหนดท่ี

ปรึกษาทางการเงินหลกัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัน้ี 
 

การส่ังรับหลกัทรัพย์ 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิม่ทุน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียม 
การรับหลกัทรัพย์ 

กรณีผู้ย่ืนค าขอมี 
ที่ปรึกษาทาง การเงิน 
หลายราย 

การลงนาม 

ในข้อตกลง 
การจดทะเบียน 

คุณสมบัติ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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ขอ้ 102 ให้ผูย้ื่นค าขอมีท่ีปรึกษาทางการเงินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วนัท่ี
หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอมีบุคคลไทยถือหุ้นตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี ให้มีท่ีปรึกษาทางการ
เงินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(1) ผูย้ื่นค ำขอมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นค ำขอ หรือ 

(2) ผูย้ื่นค าขอมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้ งหมดของผูย้ื่นค าขอ เน่ืองจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกับ
ภาครัฐ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนบัการถือหุ้นของบุคคลไทย  ให้
พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ  

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาผอ่นผนัก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

ขอ้ 103 การเปล่ียนแปลงท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงกระท าในระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 102 จะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นเท่านั้น และผูย้ื่นค าขอจะตอ้งจดัท า
และส่งค าช้ีแจงแสดงเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าว พร้อมทั้งแจง้รายช่ือของท่ีปรึกษาทางการเงินราย
ใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีในการด าเนินการตามขอ้บงัคบั
น้ีภายในระยะเวลาท่ียงัเหลืออยูข่องท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีตนถูกตั้งข้ึนมาแทน 

 
ขอ้ 104 ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินด าเนินการดงัน้ี 
(1) จดัเตรียมและยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย ์รวมทั้งเอกสารอื่นตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยก์ าหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์
(2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์
(3) กระท าการใดๆ เพ่ือให้กรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื่นค าขอไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศมติ
คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(4) ให้ค ารับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื่นค าขอได้เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญ
ของผูย้ื่นค าขอโดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

(5) ใหค้วามเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์า่ ผูย้ื่นค าขอมีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม
ท่ีจะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

การเปลีย่นแปลง 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

การด าเนินงานของ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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(6) ให้ค าแนะน าต่อผูย้ื่นค าขอในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7) ติดตามผลการด าเนินงานและร่วมช้ีแจงกบัผูย้ื่นค าขอ เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน 

(ก) ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเปรียบเทียบกบัประมาณ
การแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือก าไรสุทธิของผูย้ื่น
ค าขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 

(ข) มีการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซ่ึงรวมกนั
แลว้ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแลว้ของผูย้ื่นค าขอ อนัมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัส าคญั 

(ค) การใช้เงินทุนท่ีได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์แตกต่างไปจาก
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้ณะด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินทุนท่ี
ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(ง) กรณีใดๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อ
คุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

*การให้ค ารับรองและความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*ความในวรรคท้ายของข้อ 104 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 
สิงหาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 105 ในการปฏิบติังานเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถและความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

ขอ้ 106 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ห้ามมิให้ท่ีปรึกษาทางการ
เงินร่วมจดัท าค าขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื่นค าขอ ในกรณีท่ีปรากฏว่าท่ี
ปรึกษาทางการเงินมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูย้ื่นค าขอใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงานตามท่ีก าหนดใน
ประกาศส านกังานวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 

 
ขอ้ 107 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดด าเนินการตามขอ้ 104 บกพร่อง หรือไม่

เหมาะสม หรือด าเนินการโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอย่างเพียงพอในการ

การปฏิบัติหน้าที่
ของท่ีปรึกษา
ทางการเงิน 

กรณีห้ามมิให้ที่
ปรึกษาทางการเงิน
ร่วมจัดท าค าขอให้
รับหลกัทรัพย์ 

กรณีที่ปรึกษา
ทางการเงิน 
ด าเนินการบกพร่อง  
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ปฏิบัติงานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนขอ้ 106 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอ  านาจในการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ตกัเตือนและสั่งใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการด าเนินงาน
ใหดี้ข้ึนจนเป็นท่ีน่าพอใจ 

(2) สัง่พกัการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้การสั่งพกัตามวรรคหน่ึงใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินนั้นเป็นหนงัสือ
และเม่ือพน้ระยะเวลาการสั่งพกัแลว้ ใหบุ้คคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้
 

ขอ้ 108 ท่ีปรึกษาทางการเงินรายใดท่ีส านักงานสั่งพกัการให้ความเห็นชอบในการ
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั้นจะด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาสั่ง
พกัตามท่ีส านกังานก าหนด 

 
ขอ้ 109 ในกรณีท่ีส านกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการ

เงินรายใด ห้ามมิใหบุ้คคลนั้นด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัท าค าขอให้หลกัทรัพยเ์ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกว่าจะไดย้ื่นค าขอความเห็นชอบใหม่ต่อส านกังานและส านกังานไดพิ้จารณา
เห็นชอบการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 

 
ขอ้ 110 ให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นค าขอท่ีอยู่ระหว่างยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์

และคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั่งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบัมี
หนา้ท่ีด าเนินการตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

 
หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกีย่วข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 111 ในหมวดน้ี 
“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
“ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์มีหนา้ท่ีจดัหาหุ้นส่วน

เกินเพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

นิยาม 

ทีป่รึกษาทางการเงิน 
ที่ส านักงานส่ังพกั
การให้ความเห็นชอบ 

ทีป่รึกษาทางการเงิน
ที่ส านักงานเพิกถอน
การให้ความเห็นชอบ 

ให้ทีป่รึกษาทางการ
เงินท่ีอยู่ระหว่างย่ืน
ค าขอปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ 
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“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือเกินกวา่จ านวนหุน้ท่ี
จดัจ าหน่ายโดยการจดัสรรหุน้เกินจ านวนดงักล่าวไดก้ระท าไปพร้อมกบัการเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่าย 

“ขาย” หมายความว่า ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน แลกเปล่ียน หรือกระท าการใดๆ อนัเป็น
การจ าหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครอง หรือกระท าการใดๆ ซ่ึงจะมีผลเป็นการจ าหน่าย
หุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บอนุญาตจาก
ตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 

“ผลก าไร” หมายความวา่  ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากราคาขายท่ี
สูงกว่าราคาซ้ือซ่ึงค านวณจากราคาหุ้นหรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายไดม้า ซ่ึงไม่
รวมค่านายหนา้หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหค้ านวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่น ามาหกัลบ
กนั โดยในการค านวณราคาซ้ือหรือราคาขายใหถื้อตามราคาซ้ือหรือราคาขายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ทั้งน้ี ราคา
ขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาเฉล่ียของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวท่ีปรากฏตามรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ของตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัท่ีมีการซ้ือขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้น 
 

ขอ้ 112 ใหผู้ย้ื่นค าขอสั่งหา้มบุคคลดงัต่อไปน้ี น าหุ้นของตนซ่ึงมีจ านวนรวมกนัเป็น
จ านวนร้อยละ 55 ของทุนช าระแล้วหลังวนัท่ีผูย้ื่นค าขอเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จและ
หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นท่ีบุคคลดงักล่าวถูกสั่งห้ามขาย
ออกขายภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 113   

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื่นค าขอ 
(2) ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ในกรณีท่ีบุคคลตาม (1) มีจ านวนหุน้รวมกนัต ่ากวา่จ านวนท่ี

ก าหนดขา้งตน้ 
 

*ขอ้ 113  การหา้มขายตามขอ้ 112 ใหมี้ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัท่ีหุน้ของผูย้ื่น
ค าขอเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นค าขอท าการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ใหบุ้คคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์
ถูกสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 20 ของจ านวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขายตามขอ้ 112 
และขอ้ 114 และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายในจ านวนร้อย
ละ 20 ของจ านวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่งหา้มขายดงักล่าว  

ในกรณีผู ้ยื่นค าขออาศัยคุณสมบัติการประกอบธุรกิจทั่วไปตามข้อ 72 หรืออาศัย
คุณสมบติัการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นตามขอ้ 77 มีบุคคลไทยถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี ให้
การห้ามขายตามขอ้ 112 มีก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นค าขอเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวนัท่ีหุ้นของผูย้ื่นค าขอท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ครบก าหนด
ระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ถูกสั่ง

บุคคลท่ีถูกส่ังห้าม
ขายหุ้นของตนเอง 

ระยะเวลาการห้ามขาย
หุ้นหรือหลกัทรัพย์ 
(Silent Period) 
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ห้ามขายไดใ้นจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 112 และ
ขอ้ 114 

(1) ผูย้ื่นค าขอท่ีมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอ หรือ 

(2) ผูย้ื่นค าขอท่ีมีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของผูย้ื่นค าขอ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทย ให้
พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
  (*ความในข้อ 113 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 114 ในกรณีท่ีมีเหตุดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 113 ให้
ผูย้ื่นค าขอสั่งห้ามบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามขอ้ 112 น าหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดัสรรหรือการ
แปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวท่ีถูกหา้มขายและระยะเวลา
การหา้มขายท่ีเหลืออยูต่ามขอ้ 113 

(1) ผูย้ื่นค าขอมีการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(2) ผูย้ื่นค าขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

 
ขอ้ 115 บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายใดประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้ของตนเพ่ือ

การจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดร้ับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายยื่นค าขอ
อนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุ้นเพ่ือจดัสรรหุ้นส่วนเกินตามวรรคหน่ึงตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนวนั
แรกท่ีหุน้ท่ีออกใหม่ของผูย้ื่นค าขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 116 ให้ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนน าหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีถูกสั่ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด ก่อนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับ
หุน้เพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีผูย้ื่นค าขอไดแ้จง้สิทธิหรือไดรั้บ
ช าระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 

การห้ามขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ที่ได้รับ
จากการจัดสรรหรือ
แปลงสภาพจากหุ้นท่ี
ถูกส่ังห้ามขาย 

การด าเนินการใน
กรณีท่ีให้ผู้จัดหา
หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การน าหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์มาฝาก
ไว้กบัศูนย์รับฝาก 
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ขอ้ 117 เม่ือมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 112 ขอ้ 113 
หรือขอ้ 116 ใหต้ลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจพิจารณาผอ่นผนั โดยใหผู้ย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนแจง้ขอ
ผอ่นผนัเป็นหนงัสือและช้ีแจงเหตุผลท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุ้นของ
ผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหผู้ย้ื่นค าขอแจง้ผอ่นผนัพร้อมกบัการยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพย์
พิจารณารับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 118  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการฝากหุ้นหรือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 116 ไดใ้น

กรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดน้ าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจ าน าหรือวาง

เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนท่ีคณะกรรมการจะสั่งรับหุน้ของผูย้ื่นค าขอเพื่อซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายจะน าหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขายไปจ าน าหรือวาง
เป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมเพ่ือการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายตอ้งท าสัญญากบัผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินโดยก าหนดเวลาส่งคืนหุ้น
ให้บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย 

 
ขอ้ 119 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายน าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไปจ าน าหรือ

วางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกับสถาบันการเงิน ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการให้
สถาบนัการเงินท าหนงัสือรับรองว่าบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขายดงักล่าวไดน้ าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขายไป
จ าน าหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับตน และส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์ก่อนท่ีคณะกรรมการจะ
พิจารณารับหุ้นของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณารับ
หุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีไดท้ าสัญญาจ าน าหรือสัญญาวาง
หลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี หนังสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งระบุจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท่ี์จ าน าหรือ
วางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการน าหุน้หรือหลกัทรัพยท่ี์หา้มขาย
ไปจ าน าหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหน่ึง โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวตามแบบและวิธีการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณา
รับหุ้นของผูย้ื่นค าขอเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
โดยวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่
ชกัชา้ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์่อนผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

การขอผ่อนผัน 

เหตุแห่งการ 
ผ่อนผัน 

การด าเนินการในกรณี
ท่ีน าหุ้นหรือ
หลกัทรัพย์ที่ห้ามขาย
วางเป็นหลกัประกนักบั
สถาบันการเงิน 

การท าสัญญาก าหนด 
เวลาส่งคืนหุ้น 
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ขอ้ 120 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนจ าน าหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ
ส่งคืนหุ้นท่ียืม และยงัอยู่ในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 113 ให้ผูย้ื่นค าขอน าหุ้น
หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวมาฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 116 ภายในระยะเวลา
ดงัต่อไปน้ีต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาการหา้มขายตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 113 

(1) ภายใน 3 ว ันท าการนับแต่วันท่ีได้มีการไถ่ถอนจ าน าหรือการวางเป็น
หลกัประกนัการกูย้ืม 

(2) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูจ้ดัหาหุ ้นส่วนเกินจดัหาหุ ้นเพื่อส่งคืน
ใหแ้ก่บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือ
ส่งคืนให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัสรรหุ้นเกิน
กว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพ่ือ
ส่งคืนหุน้ท่ียมืโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมหรือซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ภายใน 12 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนใหแ้ก่
บุคคลท่ีถูกสั่งหา้มขายไดค้รบถว้นหรือวนัส้ินสุดระยะเวลาท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืน
ให้แก่บุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยการจดัสรรหุ้นเกินกว่า
จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ทั้งน้ี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจดัหาหุน้เพ่ือส่งคืนหุ้น
ท่ียืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จากผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 121 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามได้ขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อนัเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบัน้ี ใหผู้ย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากบัผลก าไรจากการ
ขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั้นและน าส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือ
วนัท่ีผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณี ท่ีผู ้ยื่นค าขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่น าหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 120 (2) และ (3) อนัเน่ืองมาจากการกระท าการหรืองดเวน้
กระท าการของบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลท่ีถูกสั่งห้ามขายได้ขายหุ้นอันเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบัน้ี และใหผู้ย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่ากบัผลต่างของ
ราคาเสนอขายหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายกบัราคาหุน้ท่ีใหย้ืมซ่ึงค านวณจากราคาหุน้ ณ วนัท่ีบุคคลท่ีถูกสัง่หา้มขาย
ไดม้า แต่ทั้งน้ีเงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2 แสนบาท และน าส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนั
นบัแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนหรือวนัท่ีผูย้ื่นค าขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

 
  

การด าเนินการใน
กรณีที่มีการไถ่ถอน
จ าน าหรือวางเป็น
หลกัประกนั และยัง
อยู่ในระยะเวลาการ
ห้ามขาย 

การฝ่าฝืน 
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หมวด 6 
การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

--------------------------------------------------- 
 
*ขอ้ 122 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ำรงสถำนะกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์

ตำมหลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี 
(*ความในข้อ 122 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 23 กันยายน 2559 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 122/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุน้

สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นค าขอ
จดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 
ในหมวด 1 คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การด ารงคุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 122/2 

 
*ขอ้ 122/2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ

ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการด าเนินการในกรณีอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นมีราคาปิดในแต่
ละวนัท าการซ้ือขายตั้งแต่ 100 บาทข้ึนไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหวา่งด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ หรือปรับโครงสร้าง
หน้ีกับสถาบันการเงิน ทั้ งน้ี บริษัทจดทะเบียนต้องด าเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบั
แต่วนัท่ีลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นนั้นจนมีมูลค่าน้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท หรือก่อนพน้เหตุอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัท่ีถึงก าหนดหลงัสุด 

(3) บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและได้รับความเห็นชอบจากตลาด
หลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนมีมูลค่าท่ีตราไวไ้ม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วนัท่ีลด
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้นั้นจนมีมูลค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 122/1 และ 122/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 

หน้าที่ด ารง
สถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

 

หน้าท่ีด ารงคุณ
สมับติของ
หลกัทรัพย์ 

 

การด ารงมูลค่าท่ี 

ตราไว้ของหุ้น 
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ขอ้ 123 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ  
  (2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลักทรัพย์
ก าหนดใหถื้อปฏิบติั ท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และ
ผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดแนวทางการพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการหา้มกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีขาดคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาในการกระท า ตลอดจน
ผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
การคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน 

 
*ขอ้ 123/1  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและ  

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 123/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 124 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมกำรและตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
(1) มีกรรมการซ่ึงมีองค์ประกอบตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
(2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารกิจการของบริษทัตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ ตามท่ีส านักงานก าหนด
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นของผูย้ื่นค าขอได้รับความคุ้มครองในลกัษณะท่ีเทียบเคียงกับผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืนท่ี
เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปในประเทศไทย (ถา้มี) 

(3) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขอื่นหรือขอ้ตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยข์อง 
ผูย้ื่นค าขอตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
  

กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน 

เง่ือนไข 
ปฏิบัติเพิม่เติม 
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ขอ้ 125 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง โดยตอ้งมีบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรรมการอิสระซ่ึงมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนส าหรับบริษัทต่างประเทศ และมีขอบเขตการด าเนินงานตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกว่าตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนด าเนินการแต่งตั้งเพ่ิมเติมใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว ้

ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุจ าเป็นไม่อาจด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนัระยะเวลา
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั้งน้ีระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในวรรคสอง  

ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัท าและน าส่งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
ขอ้ 126  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 
 

ขอ้ 127  บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

 
ขอ้ 128  บริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
 

  

การก ากบัดูแล 
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญชี 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การควบคุมภายใน 
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ขอ้ 129  บริษทัจดทะเบียนต้องด ารงคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมี
จ านวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุ้นดงักล่าวตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจ านวนรวมของหุ้น
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีจ านวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยและจ านวนรวมของหุ้นท่ี
ถือโดยผูถื้อหุ้นดังกล่าวน้อยกว่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพย์จะมีหนังสือแจง้ถึงกรณี
ดงักล่าวและใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการกระจายการถือหุน้ให้ครบถว้นตามจ านวนดงักล่าวภายใน 1 
ปีนับแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาในการน าส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการกระจายการถือหุ้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทัว่ไปว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีส่วน
เพิ่มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนต้องช าระตามปกติและรายงานความคืบหนา้
ในการด าเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
*ขอ้ 130 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวตอ้งด ารงคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(1) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัซ่ึงก่อใหเ้กิดก าไรหลกั ณ วนัยื่นค าขอ

อย่างนอ้ย 1 บริษทั เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทั
ย่อยนั้นตอ้งไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และแสดงไดว้่าผูย้ื่นค าขอเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมี
อ านาจบริหารจดัการบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 
   เม่ือครบก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัจด
ทะเบียนจะต้องถือหุ้นและแสดงได้ว่าเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมหรือมีอ านาจบริหารจัดการบริษัทย่อยท่ี
ประกอบธุรกิจหลกัท่ีไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนอย่างนอ้ย 1 บริษทัไดต้ามสัดส่วนการถือหุน้ตลอด
ระยะเวลาท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  

(2) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment 
Company) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ  

(3) กรณี มีบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ บริษทัย่อยดงักล่ำวตอ้งมีกรรมกำรท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนส ำหรับบริษทัต่ำงประเทศ 

(*ความในข้อ 130 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 
2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

  

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

หน้าที่การด ารง
สถานะเพิม่เติม
ของ Holding 
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ขอ้ 131 ให้บริษทัจดทะเบียนมีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ เพ่ือเป็น
ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือด าเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 132 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

2. ผู้ ย่ืนค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 
เพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

--------------------------------------------------- 
ขอ้ 133  ใหน้ าหลกัเกณฑใ์นส่วนของ 2. ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุน้สามญัเพ่ือการเป็น

บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ใช้กับผู ้ยื่นค าขอท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing  

 
ขอ้ 134 ผูย้ื่นค าขอจะยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลักทรัพยต์อ้งปฏิบัติ

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
*(1) คุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของ

บริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 คุณสมบติัของ
หลกัทรัพย ์ยกเวน้คุณสมบติัเร่ืองมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้  

(*ความใน (1) ของข้อ 134 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2559 ลงวันท่ี 23 
กันยายน 2559 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป) 

(2) คุณสมบติัของผูย้ื่นค ำขอตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) สถานะและคุณสมบติั  

เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ส าหรับบริษทัต่างประเทศและไม่อยูร่ะหว่างการแกไ้ขคุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนใดใน
ท านองเดียวกนั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศก าหนด 
  

คุณสมบัติของ 
บริษัทต่างประเทศ 
ที่ย่ืนค าขอจดทะเบียน
แบบ Secondary 
Listing 
 

ตัวแทนติดต่อ
ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 

หลกัเกณฑ์ที่ใช้กบั
บริษัทต่างประเทศท่ีย่ืน
ค าขอจดทะเบียนแบบ  
Secondary Listing 
 

สถานะและ 
คุณสมบัติ 
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(ข) คุณสมบติัเพ่ิมเติม  
มีทุนช าระแลว้ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ดงัน้ี  
(ข.1) บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทัว่ไป ตอ้งมีคุณสมบติัตาม

ขอ้ 72 (2) (4) และ (5) หรือ 
**(ข.2)  บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต้องมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(ข.2.1) บ ริ ษั ท มี ก า ร ล ง ทุ น ใน โ ค ร งก าร ท่ี เป็ น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีมีมูลค่าโครงการรวมไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท และมีคุณสมบติัตามขอ้ 72 
(2) และ (5) โดยในเร่ืองผลการด าเนินงานใหมี้ลกัษณะดงัน้ี  

(ก) กรณีผูย้ื่นค าขอลงทุนในโครงการท่ีเป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย ตอ้งมีรายไดเ้ชิงพาณิชยก่์อนยื่นค าขอ  

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอมีการลงทุนในโครงการ
ท่ีเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายโครงการ ตอ้ง
มีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นค าขอ 

(ข) กรณีผู ้ยื่นค าขอลงทุนในโครงการท่ี เป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ตอ้งมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการ
และผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ และมีผลการด าเนินงาน
และมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื่นค าขอ 

ในกรณีผูย้ื่นค าขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการด าเนินงานต่อเน่ือง
ไดห้ากผูย้ื ่นค าขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและมีการด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(ข.2.2) มีคุณสมบติัตามขอ้ 73 (3) และ (4) 
(**ความใน (ข.2) ของ (ข) ของ (2) ของข้อ 134 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่

นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

(ค) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 
 (ค.1) มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 72 (3) (ก) (ข) 

และ (ค) หรือผูย้ื่นค าขอตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นจะมีการซ้ือขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพยต์าม
หลกัเกณฑก์รณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 

  (ค.1.1) มีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในประเทศไทย โดย
มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท 
หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

คุณสมบัติผู้ย่ืน 
ค าขอท่ีลงทุน 
ในโครงการ
สาธารณูปโภค 
พ้ืนฐาน 
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  (ค.1. 2) แสดงให้ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าจะน าหุ้นมาท า
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดน้ าหุน้มาฝากไวท่ี้ศูนยรั์บฝากตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดย
มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท 
หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  
   (ค.1.3)  แสดงให้ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นไดว้่าหุ้นจะมีการ
ซ้ือขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพย ์
     มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดตาม (ค.1) ให้ใชร้าคาเสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไปหรือราคาอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(ค.2) มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย ์

  (ค.3) หุ้นท่ีเสนอขายตอ้งยื่นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานแลว้ หรือเป็นหุน้ท่ีมีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้และร่างหนงัสือช้ีชวน
ต่อส านกังานแลว้ แลว้แต่กรณี  

 ในกรณีผูย้ื่นค าขอเสนอขายหุ้นโดยยื่นเฉพาะแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการเสนอขายหุน้และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังาน ผูย้ื่นค าขอตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใน 
(2) (ก) ดว้ย 

(ง) การบริหารงาน 
(ง.1) มีกรรมการซ่ึ งมี คุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ง.2) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมท่ีมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 
 (ง.2.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 
 
 (ง.2.2) ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

ค าสัง่ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบัติ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(จ) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 
(จ.1)  มีงบการเงินท่ี มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ี

ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ  
(จ.2)  มีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี 

การบริหารงาน 
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(ฉ) มีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศเพ่ือเป็นตวัแทนในการ
เปิดเผยสารสนเทศหรือด าเนินการใดๆ ของผูย้ื่นค าขอ 

(ช) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนหรือข้อตกลงพิเศษเก่ียวกับการรับ
หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอตามท่ีส านกังานและตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ีเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของ
ผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(ซ) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื่นค าขอตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกท่ี

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(3) การยื่นค าขอและการพิจารณารับหลกัทรัพยต์ามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 3 การ
ยื่นค าขอและการพิจารณารับหลกัทรัพย ์ยกเวน้ความในขอ้ 92   

(4) ท่ีปรึกษาทางการเงินตามบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของ
บริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 4 ท่ีปรึกษาทางการ
เงิน โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(5) การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้นภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในส่วนของ 1. ผู ้ยื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เพ่ือการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 5 การหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้และ
หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ยกเวน้ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขออยู่ในระหว่างการปฏิบติัหรือไดป้ฏิบติั
โดยครบถ้วนแล้วหรือไม่มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพย ์หรือหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีก าหนดหา้มการขายหุน้และหลกัทรัพยใ์นท านอง
เดียวกนั ตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ 

 
ขอ้ 135 การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ

เพิกถอนหลกัทรัพย ์ผูย้ื่นค าขอตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
(1) การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยห์ลกั

ก าหนด และปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(ก) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด ารงสถานะการเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 

ข้อยกเว้นเร่ือง 
การห้ามขายหุ้น 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

การด ารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

การย่ืนค าขอและ
การพจิารณา 

ตัวแทนติดต่อ
ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 

เง่ือนไขเพิม่เติม 
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(ข) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ค) บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู ้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

(ง) บริษทัจดทะเบียนต้องมีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ใน
ประเทศไทยตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ
เพ่ือเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือด าเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

(จ) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอก
ท่ีตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนหรือขอ้ตกลงพิเศษเก่ียวกบัการรับ
หลกัทรัพยข์องผูย้ื่นค าขอตามท่ีส านกังานและตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทุน
ในตลาดหลกัทรัพยน์อกเหนือจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกั (ถา้มี) 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ  

(3) การเพิกถอนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  
  

การเปิดเผย
สารสนเทศ 

การเพกิถอน
หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 
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3. การเปลีย่นลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 

--------------------------------------------------- 
ขอ้ 136 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการเปล่ียน

ลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวยื่นค าขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นค าขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทัว่ไปเป็นการ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษทัจดทะเบียนโดย
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าใหมี้บุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัหรือเกินกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมาย
อ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของ
บริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับ
บริษทัต่างประเทศ  

(3) มีการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลไทยในบริษทัจดทะเบียนโดย
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เน่ืองจากมีขอ้จ ากดั
ตามกฎหมายอ่ืนหรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือมีการเปล่ียนแปลงผูมี้บทบาทในการบริหาร
จดัการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ   

(4) มีการเปล่ียนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing โดยไดรั้บการผอ่นผนัเง่ือนไขการอนุญาตจากส านกังานแลว้ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนับการถือหุ้นของบุคคลไทย ให้
พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส าหรับบริษทัต่างประเทศ 

การพิจารณาค าขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยให้น าหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  
  

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรูปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ 
Primary Listing 
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ขอ้ 137  ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการจัดตั้ ง

บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั โดยบริษทัท่ี
จดัตั้งใหม่ไดย้ื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทน
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ไดย้ื่นค าขอจะ
เพิกถอนหลกัทรัพย์ของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้รับ
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้

 
ขอ้ 138  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวยื่นค าขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื่นค าขอใหม่ได ้

(1) มีการเปล่ียนสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing 

(2) มีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อโครงสร้าง
ของกิจการหรืออ านาจด าเนินการ หรือมีการเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตามวรรคหน่ึง ให้
หมายความรวมถึงกรณีที่บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการควบกิจการ 
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ เป็นตน้ 

การพิจารณาค าขอตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง โดยให้น าหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
  

การจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ประกอบธุรกจิ 
Holding ของ 
บริษัทจดทะเบียน
แบบ Primary 
Listing 

การเปลี่ยนลักษณะ
หรือรูปแบบของ
บริษัทจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ 
Secondary Listing 
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ขอ้ 139 ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บั
ตลาดหลกัทรัพยต์ลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด    

คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติั หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558   
 

(ลงนาม) สถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 

 (นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

  

หน้าที่ของบริษัท 

อ านาจในการ 
ก าหนดแนวทาง 

บทที่ 4 
เบ็ดเตลด็ 
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หมายเหตุ:  
*1.  บทเฉพาะกาลเร่ืองการด ารงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น 
  ให้น าหลกัเกณฑ์เร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนการด ารงคุณสมบติัของ

หลกัทรัพยเ์ร่ืองมูลค่าท่ีตราไวม้าใชก้บับริษทัจดทะเบียนทุกบริษทั ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าท่ี
ตราไวข้องหุน้นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาทอยูก่่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 หรือบริษทัจดทะเบียนท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัมีมติใหล้ดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2559  

ภายหลงัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่ลดมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หุน้จากมูลค่าท่ีตราไวเ้ดิมหรือจากมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2559 เวน้แต่เป็นการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ซ่ึงเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 58/2 หรือขอ้ 122/2 ของขอ้บงัคบัน้ี  
 (*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็น
ต้นไป) 

 
**2.  บทเฉพาะกาลเร่ืองคุณสมบัตขิองผู้ ย่ืนค าขอและการด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน ในส่วน
ที่เกีย่วกบัผู้รับผดิชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 

2.1 ไม่ใหน้ าความในเร่ืองคุณสมบติัของผูรั้บผิดชอบสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และ
ผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชีตำมขอ้บงัคบัน้ีมำใชบ้งัคบักบัผูย้ื่นค าขอท่ียื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกต่อส านกังานก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 และตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหว่าง
พิจารณาค าขอใหรั้บหุน้สำมญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

 2.2 ไม่ใหน้ าความในเร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบั ผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทัจด
ทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นค าขอตามบทเฉพาะกาลขอ้ 2.1 หรือท่ีมีหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
อยู่ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2561 โดยให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการด ารง
สถานะของบริษัทจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกับผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู ้
ควบคุมดูแลการท าบญัชีดงัต่อไปน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 (1) มีผูร้ับผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินท่ีมีคุณสมบตัิเร่ืองการผ่าน
การอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนด   
 (2) มีผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชีท่ีเป็นผูท้  าบัญชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้และผา่นการอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนด  
  

บทเฉพาะกาล 
เร่ืองการด ารงมูลค่า 
ท่ีตราไว้ของหุ้น 

บทเฉพาะกาลเร่ือง
การด ารงสถานะ
ส าหรับ บจ. ท่ีเป็นผู้
ย่ืนค าขอตามบท
เฉพาะกาลข้อ 2.1 
หรือเป็น บจ. ก่อน  
1 มกราคม 2561   
   

บทเฉพาะกาลเร่ือง
คุณสมบัติผู้ย่ืนค าขอ
ส าหรับผู้ย่ืน IPOก่อน
1 มกราคม 2561   
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ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีการเปล่ียนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุด
สายงานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีโดยผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสาย
งานบญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีแทนไม่เคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนมาก่อน หรือพน้จากต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้เกิน 1 ปี ให้บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบ
สูงสุดสายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
 2.3  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลงผูด้  ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงาน
บญัชีและการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีโดยผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชี
และการเงินหรือผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีแทนเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาก่อน 
และพน้จากต าแหน่งดงักล่าวในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี ให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ร่ืองการด ารงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูรั้บผิดชอบสูงสุดสาย
งานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีตามวรรคหน่ึงของบทเฉพาะกาลขอ้ 2.2 แทน ตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2562  เป็นตน้ไป 

 
2.4 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นผูย้ื่นค าขอตามบทเฉพาะกาลขอ้ 2.1 หรือท่ีมีหุ้น

สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนซ้ือขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” อาจยื่นค าขอให้รับหุ ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนที่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) 
หากมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยไม่น าหลกัเกณฑเ์ร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอในส่วนของผูรั้บผิดชอบสูงสุด
สายงานบญัชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีมาใชบ้งัคบั 

 (**บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป) 

 
***3. บทเฉพาะกาลเร่ืองระยะเวลาการห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ และหน้าที่การด ารงสถานะ
เพิม่เตมิของ Holding 
 3.1 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดหา้มผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ 49 ข้อ 113 หรือข้อ 134 (5) ของข้อบังคับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 และยงัไม่ครบก าหนดระยะเวลา ให้การห้ามดงักล่าวยงัมีผลใชบ้งัคบั
จนกว่าจะครบระยะเวลาท่ีก าหนด 

บทเฉพาะกาลส าหรับ 
กรณี บจ. มีการเปลีย่น 
CFO หรือสมุห์บัญชี  
(กรณีคนเดมิ)   

บทเฉพาะกาลส าหรับ 
กรณี บจ. ท่ีเป็นผู้ย่ืนค า
ขอตามบทเฉพาะกาลข้อ 
2.1 หรือเป็น บจ. ก่อน 1 
มกราคม 2561  มีการ
เปลีย่น CFO หรือ
สมุห์บัญชี  
(กรณีคนใหม่)   

บทเฉพาะกาลส าหรับ 
กรณี บจ. ท่ีเป็นผู้ย่ืนค า
ขอตามบทเฉพาะกาล
ข้อ 2.1 หรือเป็น บจ. 
ก่อนข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ขอย้ายจาก mai 
มา SET   
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3.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีหนา้ท่ีด ารงสถานะการเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเร่ืองการถือหุน้ในบริษทัแกนตามขอ้ 66 
(3) หรือข้อ 130 (3) ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และยงัปฏิบัติหน้าท่ีไม่
ครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดทะเบียนนั้นมีหนา้ที่ในการด ารงสถานะ
ดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้น 
 
***4. บทเฉพาะกาลเร่ืองคุณสมบัตขิองผู้ย่ืนค าขอ 

ในกรณีท่ีผูย้ื่นค าขอไดย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท่ี 1 เมษายน 
2562 ให้ความในเร่ืองดงัต่อไปน้ีของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปกบัผูย้ื่นค าขอดงักล่าว
ท่ีไดย้ื่นขออนุญาตเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและไดย้ื่นค าขอและเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด
อย่างถูกตอ้งครบถว้นพร้อมดว้ยการรับรองความครบถว้นของเอกสารหลกัฐานดงักล่าวจากผูย้ื่นค าขอและ
ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูย้ื่นค าขอเพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาค าขอดงักล่าวต่อไป 

(1) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 2 การรับหุน้สามญัหรือหุน้
บุริมสิทธิของบริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(2) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามหมวด 2 ของบทท่ี 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพ่ือการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 

(3) ความในเร่ืองคุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามบทท่ี 3 การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของ
บริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 2 ผูย้ื่นค าขอจดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ือการเป็น
บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

 (***บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25620 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 
เป็นต้นไป) 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพย ์เห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรับหลกัทรัพยข์อง
บริษัทท่ีจดัตั้ งตามกฎหมายไทยและบริษัทต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยรวบรวม
หลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนเขา้ใจโครงสร้างหลกัเกณฑต่์างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสามารถ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 
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แนวทางการพจิารณาก าหนดระยะเวลาการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ 
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

 
  การก าหนดระยะเวลาในการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัจด
ทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระท าความผิด ตลอดจน
ผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุน้ และประชาชนโดยส่วนรวม 
 
กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาในการหา้มบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
 
กรณีฝ่าฝืนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.
หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา
การใส่ช่ือ
สูงสุด (ปี) 

1. ฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยค าสัง่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเหตุให้
บริษทัถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 *  ระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
  -   ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี  
 * งบการเงิน 

- ไม่น าส่งงบการเงินนานเกิน 1 ปี  
- ไม่ช้ีแจงขอ้มูลงบการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

* ไม่แต่งตั้งผูต้รวจสอบอิสระ 
*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน  
*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง 
 บริษทัจดทะเบียน 
* เพิกเฉยไม่ด าเนินการใด ๆ เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 
*  ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดมากกวา่หน่ึงเร่ือง 

2.  ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ซ่ึงมี
ผลเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 
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ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.
หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา
การใส่ช่ือ
สูงสุด (ปี) 

3.  เจตนาฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 5 

 
 ทั้งน้ี การก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาก าหนดระยะเวลาตามลกัษณะ
ความผิดและระดบัความร้ายแรงของการกระท าผิดนั้น โดยแบ่งตามระดบั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดบัความร้ายแรง ระยะเวลาในการใส่ช่ือสูงสุด 
3 ปี 5 ปี 10 ปี 

น้อย 6 เดือน 1 3 
ปานกลาง 1 ปี 6 เดือน 3 5 
มาก 3 5 10 


