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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื�อง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี3   

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี3ใหใ้ชบ้งัคบัตั3งแต่วนัที4 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี3  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ ทั3งนี3  ในกรณีที4มี

การมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหน้าที4แทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์าม
ขอ้บงัคบันี3 ใหห้มายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยที์4ไดรั้บมอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความใน
ขอ้ 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  

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที4ออกใหม่ 

“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ” หมายความว่า 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเสนอขายหุ้นที4ออกโดยบริษทั
ต่างประเทศซึ4 งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื3 อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกโดยบริษทั
ต่างประเทศที4มีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซื์3อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ แลว้แต่กรณี 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยที์4ไดรั้บการจดทะเบียนหรือ
ไดรั้บการอนุญาตใหท้าํการซื3อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“ผูย้ื4นคาํขอ” หมายความวา่ ผูย้ื4นคาํขอจดทะเบียนหลกัทรัพยต่์อตลาดหลกัทรัพย ์ 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทที� 1 

บทนิยาม 
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“บริษ ัทจดทะเบียน” หมายความว่า  บริษ ัทที4มี หุ ้นสาม ัญจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบันี3   
  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” หมายความว่า บริษทั
ต่างประเทศซึ4งมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเสนอขายหุ้นที4ออกโดยบริษทัต่างประเทศซึ4 งไม่มีหุ้น
เป็นหลกัทรัพยซื์3อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
ว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกโดยบริษทัต่างประเทศที4มีหรือจะมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยซื์3อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ที4ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็นการทั4วไป หมวด 3 การเสนอขายหุ้นที4มีตลาดหลกัสําหรับการซื3อขายหุ้นเป็นตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

“บริษทัยอ่ย” และ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํ
ดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยาม
ในประกาศเกี4ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ และคาํว่า “ผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ตามประกาศ
ดงักล่าวใหห้มายความถึง “ผูย้ื4นคาํขอ” ตามขอ้บงัคบันี3  

“ผู ้บริหาร” และ “ผู ้ที4 เกี4 ยวข้อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ
คาํดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบท
นิยามในประกาศเกี4ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์  

“ผูมี้อาํนาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศ
เกี4ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และคาํว่า “บริษทั” ตามประกาศดงักล่าวใหห้มายความถึง 
“ผูย้ื4นคาํขอ” ตามขอ้บงัคบันี3  

“ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผูมี้อาํนาจควบคุมและให้หมายความ
รวมถึงผูถื้อหุน้ซึ4งเป็นบุคคลดงัต่อไปนี3  

(1) กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ผูซึ้4 งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที4 4 ทุกรายของผูย้ื4น
คาํขอ รวมถึงผูที้4 เกี4ยวขอ้งและบุคคลที4มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซึ4 งไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร  

(2) ผูถ้ือหุน้ที4ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ โดยใหน้บัรวมหุ้น     
ที4 ถือโดยผูที้4 เกี4ยวข้องด้วย ยกเวน้ผูถื้อหุ้นนั3นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัท
ประกนัภยั กองทุนรวม กองทุนสาํรองเลี3ยงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ หรือ
โครงการลงทุนที4ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมาย 

“ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย” หมายความว่า ผูถื้อหุ้นสามญัที4มิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วม
ในการบริหาร 
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“สาธารณูปโภคพื3นฐาน” หมายความว่า สิ4งก่อสร้างหรือระบบให้บริการที4จาํเป็น
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดงัต่อไปนี3  

(1) ระบบผลิตและจ่ายพลงังานไฟฟ้า 
(2) ระบบการประปา ระบบบริหารจัดการนํ3 า  ระบบการส่งนํ3 า  หรือการ

ชลประทาน 
(3) ระบบขนส่งภาคพื3นดินเพื4ออาํนวยความสะดวกในการเดินทางและแกไ้ข

ปัญหาการจราจร 
(4) ท่าเรือ สนามบิน 
(5) ระบบสื4อสารโทรคมนาคม 
(6) ระบบควบคุมและป้องกนัมลภาวะ 
(7) ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ รวมถึงระบบเตือนภยัและระบบจดัการเพื4อลด

ความรุนแรงของภยัธรรมชาติ 
(8) พลังงานทางเลือกตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการจดัตั3งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื3นฐาน 
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้” หมายความวา่ ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือ

หุน้ในบริษทัอื4นเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง 
“บริษทัแกน” หมายความวา่ บริษทัที4มีลกัษณะดงัต่อไปนี3  

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของผูย้ื4นคาํขอ 
(2) เป็นบริษทัที4ผูย้ื4นคาํขอไม่สามารถถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนที4จะ

เป็นบริษทัย่อยตาม (1) เนื4องจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื4น หรือมีเงื4อนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ 
โดยผูย้ื4นคาํขอถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั3งหมดของบริษทัดงักล่าว และ
ผูย้ื4นคาํขอแสดงไดว้า่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทันั3น หรือ 

(3) เป็นบริษทัที4ผูย้ื 4นคาํขอมีการถือหุ้นตามที4ไดร้ับการผ่อนผนัจากตลาด
หลกัทรัพยเ์มื4อมีเหตุจาํเป็นและสมควร 
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หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

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

ขอ้ 3 หุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิที4อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปนี3  

(1) หุน้สามญั 
(ก) ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั3งหมด 
(ข) ระบุชื4อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้ขอ้จาํกดัที4เป็นไป

ตามกฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
(2) หุน้บุริมสิทธิ 

(ก) ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั3งหมด  
(ข) ระบุชื4อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุน้บุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที4เป็นไป

ตามกฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  
(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื4นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย  

 
หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ยื�นคําขอ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที� 1 

ผู้ยื�นคําขอที�มกีารประกอบธุรกจิทั�วไป 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 4 ผูย้ื4นคาํขอที4มีการประกอบธุรกิจทั4วไปจะยื4นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
 

คุณสมบัติ 

หุ้นสามัญ 

คุณสมบัติ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

คุณสมบัติของผู้ยื�นคําขอ

ที�ประกอบธุรกจิทั�วไป 

บทที� 2 

การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัที�จดัตั2งตามกฎหมายไทย 

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
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(1) สถานะ 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึ4 งจดัตั3งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคล

ที4มีกฎหมายไทยจดัตั3งขึ3นโดยเฉพาะ 
 (2)  ทุนชาํระแลว้  

มีทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 
(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 
(ข) ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอมี
ทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกว่า 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วยการซื3อขายที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซื3อขายหุน้สามญั 

(ค) ใหผ้่อนผนัการนบัจาํนวนผูถื้อหุน้ตาม (ก) และอตัราส่วนการ
ถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที4กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที4ไดร้ับอนุมติัตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ 
โดยใหน้บัเป็นผูถื้อหุน้สามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้สามญัที4กองทุนรวมหรือ
โครงการลงทุนที4ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง) มีการกระจายการถือหุ ้นโดยเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน
ตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3   

(ง.1) กรณีผูย้ื4นคาํขอมีทุนชําระแลว้น้อยกว่า 500 ลา้นบาท 
จาํนวนหุน้ที4เสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื4นคาํขอมีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 500 ลา้นบาท 
จาํนวนหุ้นที4เสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่า
หุน้สามญัที4คาํนวณตามมลูค่าที4ตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
(ง.4) หุน้ที4เสนอขายตอ้งยื4นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานแลว้ ยกเวน้กรณีผูย้ื4นคาํขอเป็นนิติบุคคลที4มีกฎหมายจดัตั3งขึ3นโดยเฉพาะ  
(4) ผลการดาํเนินงาน  

มีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ และมีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
ก่อนยื4นคาํขอโดยตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี3   

(ก) มีกาํไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื4นคําขอ
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื4นคาํขอมีกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท และ
มีกาํไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื4นคาํขอ  

สถานะ 

ทุนชําระแล้ว 

การกระจายการ 

ถือหุ้นรายย่อย 

ผลการดาํเนินงาน 
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กาํไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติ
หลงัภาษีตามงบการเงินที4ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงิน
หรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื4นคาํขอ  

(ข) มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ทั3งสิ3นไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ลา้นบาท โดยมลูค่าหุน้สามญัตามราคาตลาดใหก้าํหนดดงัต่อไปนี3  

(ข.1) ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอยื4นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทั4วไป 

(ข.2) ในกรณีที4 ผู ้ยื4นคําขอยื4นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายหลงั 1 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาที4เป็นธรรมซึ4 งที4ปรึกษา
ทางการเงินเป็นผูก้าํหนด 

ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเนื4องไดห้ากผูย้ื4น
คาํขอมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกนัมาตั3งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  
(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั4นคงและมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอตามสภาพธุรกิจที4เป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมที4เกี4ยวขอ้ง  
(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(6) การบริหารงาน 
(ก) มีกรรมการ ผู ้บริหาร และผูมี้อ ํานาจควบคุมที4 มีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี3  
(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามหรือลกัษณะที4

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที4จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารกิจการที4มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตามหลกัเกณฑ์ที4คณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 (ก.2) ไม่เป็นบุคคลที4ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั4ง 
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั ที4อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือ
การตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปลี4ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์
 (ข) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที4ของคณะกรรมการบริษทั
อย่างชัดเจนและในกรณีที4คณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอาํนาจให้ผูจ้ดัการหรือบุคคลอื4น
ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื4 องใด การมอบหมายอาํนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ฐานะการเงินและ

สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 
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(7) การกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
(ก) จดัใหมี้ระบบกาํกบัดูแลกิจการที4ดีเพื4อกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของผูย้ื4นคาํขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที4ถกูตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปนี3  
(ก.1) กรรมการอิสระซึ4 งมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตาม 

ที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ4 งมีองคป์ระกอบ คุณสมบติั

และขอบเขตการดาํเนินงานตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ให้ผูย้ื4นคําขอจัดทําและนําส่งรายชื4อของกรรมการ

ตรวจสอบและรายชื4อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย์
ตามแบบที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(ข) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑ์
ที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
(9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  

(ก) มีงบการเงินที4มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   

(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื4นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(10) กองทุนสาํรองเลี3ยงชีพ 

มีการจดัตั3งกองทุนสาํรองเลี3ยงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรอง
เลี3ยงชีพ 

(11) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื4นคาํขอตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอก

ที4ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  

ส่วนที� 2 

ผู้ยื�นคําขอที�มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื2นฐาน 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 5 ผูย้ื 4นคาํขอที4ลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานจะยื4นคาํขอ

จดทะเบียนหุน้สามญั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3   
 

งบการเงินและ 

ผู้สอบบัญชี 

กองทุนสํารอง

เลี.ยงชีพ 

การกาํกบัดูแลกจิการ

และการควบคุม 

ภายใน 

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

คุณสมบัติของผู้ยื�น  

คําขอที�ลงทุนใน

โครงการ

สาธารณูปโภค

พื2นฐาน 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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(1)  มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 โดยในเรื4องผลการดาํเนินงานใหมี้ลกัษณะดงันี3   
(ก)  กรณีผูย้ื4นคาํขอลงทุนในโครงการที4 เป็นสาธารณูปโภค

พื3นฐานซึ4งเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้เรื4องผลการดาํเนินงาน 
(ข)  กรณีผูย้ื4นคาํขอลงทุนในโครงการที4 เป็นสาธารณูปโภค

พื3นฐานซึ4 งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ให้มีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและ
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื4องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื4นคําขอ และมีผลการ
ดาํเนินงานและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเนื4องไดห้ากผูย้ื4น
คาํขอมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกนัมาตั3งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(2) มีการลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานที4ก่อให้เกิด
รายไดที้4มั4นคงในอนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ4งตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3   

 (ก)  ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดาํเนินโครงการจาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที4ผูย้ื4นคาํขอมีการดาํเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทาน
หรือไดรั้บอนุญาตไม่นอ้ยกว่า 20 ปี และยงัคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที4ไดรั้บอนุญาตเหลืออยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีนบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอ 
ทั3งนี3  ผูย้ื4นคาํขอตอ้งดาํเนินการตามขั3นตอนที4จาํเป็นเกี4ยวกบัการไดรั้บสัมปทานหรือการขออนุญาต
เป็นที4เรียบร้อยแลว้  

 (ข) มีสัญญาขายสินคา้หรือให้บริการกบัหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดที้4มั4นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือ
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีนบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอ  

(3) มีแหล่งสนบัสนุนทางการเงินที4ชดัเจนและเพียงพอในการดาํเนินงาน  
 

ขอ้ 6 ให้ผูย้ื4นคาํขอจดัทาํรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
เพื4อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื3นฐานที4จะลงทุน  

 
ขอ้ 7     กรณีที4โครงการสาธารณูปโภคพื3นฐานของผูย้ื4นคาํขอมีการประกอบธุรกิจ

หลกัอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื4นคาํขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที4จะลงทุน 
(Legal Due Diligence) เพื4อใหม้ั4นใจไดว้่า การลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์สามารถดาํเนินการ
ไดต้ามกฎหมาย  

 
 

การจัดทํารายงาน

การศึกษาความเป็นไป

ได้ (Feasibility Study) 

การจัดให้มีความเห็น

ของที�ปรึกษากฎหมาย 
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ขอ้ 8 ใหผู้ย้ื4นคาํขอจดัใหมี้ความเห็นของผูเ้ชี4ยวชาญอิสระเกี4ยวกบัเทคโนโลยีที4
ใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพื3นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีที4เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที4ไม่เคยใชใ้นประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั3นสูงที4จาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะ
ดา้นเป็นพิเศษ โดยตอ้งอธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการนาํเทคโนโลยีนั3นมาใชใ้นประเทศหรือพื3นที4
ที4ผูย้ื4นคาํขอทาํโครงการ (ถา้มี) 
 

ส่วนที� 3 

ผู้ยื�นคําขอที�ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 9  ผูย้ื4นคาํขอที4ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้จะยื4นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
 (1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เรื4องผลการดาํเนินงาน  
 (2) มีกํา ไ ร สุท ธิ ห รื อมี มูล ค่ า หุ้น ส า มัญ ต า ม รา ค า ต ลา ด  ( Market 

Capitalization) ตามหลกัเกณฑที์4ใชบ้งัคบักบับริษทัแกน 
การพิจารณาเกณฑก์าํไรสุทธิตาม (2) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณา

จากกาํไรสุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั3งผูย้ื4นคาํขอและบริษทัแกน 
  (3) แสดงได้ว่ากรรมการและผู ้บริหารของผูย้ื4นคําขอเป็นบุคคลซึ4 ง

รับผิดชอบในการบริหารจดัการบริษทัแกน และบริหารจดัการบริษทัแกนมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 
1 ปีก่อนยื4นคาํขอ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี3  

  (ก) ผูย้ื4นคําขอเป็นสถาบันการเงินซึ4 งหน่วยงานที4กํากับดูแลได้
กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี4ยวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอื4น หรือ 

  (ข) บริษัทแกนมีการลงทุนในโครงการที4 เป็นสาธารณูปโภค
พื3นฐานซึ4งเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(4) แสดงได้ว่าผูย้ื4นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจบริหาร
จดัการบริษทัแกนไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้  

(5) ถือหุ้นในบริษทัแกน 1 บริษทัตลอดเวลาที4 เป็นบริษทัจดทะเบียน 
โดยอาจเปลี4ยนบริษทัแกนไดเ้มื4อพน้ 3 ปีนบัแต่วนัเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(6) ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(7) มีบริษทัแกนเป็นธุรกิจหลกั และบริษทัแกนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 11 
 

คุณสมบัติของ 
Holding 
Company 

การจัดให้มีความเห็น

ของผู้เชี�ยวชาญอสิระ

เกี�ยวกบัการใช้

เทคโนโลยี 
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ขอ้ 10  กรณีผูย้ื4นคาํขอจดัตั3งตามกฎหมายไทยแต่มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั3งหมดของผูย้ื4นคาํขอ หรือถือหุน้ไม่ว่าในจาํนวนใดๆ โดยเป็น
ผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของผูย้ื4นคาํขออย่างมีนยัสาํคญั ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และมีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศ จะยื4นคาํขอ
จดทะเบียนหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานาํหลกัเกณฑที์4ใชก้บัผูย้ื4นคาํขอ
ที4เป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในเรื4องคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอ ที4ปรึกษา
ทางการเงิน การหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูที้4เกี4ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที4
กาํหนด และการดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์มาใชก้บัผูย้ื4นคาํขอตามขอ้นี3
โดยอนุโลม 

 
ขอ้ 11 บริษทัแกนที4ผูย้ื4นคาํขอถือหุน้ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  

(1) กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายไทย  
(ก) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 หรือในกรณีบริษทัแกนมีการลงทุนใน

โครงการที4 เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานให้มีคุณสมบัติตามข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ยกเวน้
เรื4องสถานะ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 

(ข) ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(ค) มีการประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง 

(2) กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศ  
(ก) มีคุณสมบติัตาม (1) ยกเวน้เรื4องสถานะ และคุณสมบติัในเรื4อง

กองทุนสาํรองเลี3ยงชีพ 
(ข) มีกรรมการที4 มีถิ4นที4อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที4

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
 

หมวด 3 
การยื�นคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที� 1 

การยื�นคําขอ 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 12 ใหผู้ย้ื4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียนหุน้สามญัที4ออกทั3งหมด 
 

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญทั.งหมด 

คุณสมบัติบริษัทแกน 
 

คุณสมบัติของ

Holding Company 

ที�มีสาระสําคัญเป็น

ต่างประเทศ 
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ขอ้ 13 ในการยื4นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผูย้ื4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียน
พร้อมกบัหรือภายหลงัการยื4นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

ใหผู้ย้ื4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิที4มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัที4ออกทั3งหมด
และทุกครั3 งที4มีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ผูย้ื4นคาํขอไม่อาจยื4นคาํขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื4อหุน้สามญั
ของผูย้ื4นคาํขออยู่ระหว่างการถูกสั4งห้ามซื3อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เนื4องจากผูย้ื4นคาํขอมีเหตุ
อยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี3   

(1) อยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเมื4อไดรั้บแจง้
เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ 

(2) อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามแผนฟื3 นฟกิูจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย หรือ 
(3) มีการดาํเนินการที4มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 

 
ขอ้ 14 ผูย้ื4นคําขอที4 มีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อบังคับนี3  หรือผูย้ื4นคาํขอที4 มี

คุณสมบติัอื4นครบถว้นตามขอ้บงัคบันี3 ยกเวน้คุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้รายย่อย อาจยื4น 
คาํขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับหุ้นสามญัที4มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนได ้

 
 ขอ้ 15 ผูย้ื4นคาํขอที4ตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื4อให้มีคุณสมบติัครบถว้น
ตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผล
การพิจารณารับหุน้สามญัใหท้ราบ 
 เมื4อมีเหตุจาํเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจาย
การถือหุ้นตามวรรคหนึ4 งได้ โดยผูย้ื4นคาํขอต้องแจง้ขอผ่อนผนัและชี3 แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4 ง ทั3งนี3  ระยะเวลา
ผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4ง 

ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอที4มีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาทมีความประสงค์
จะทยอยการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยได้ยื4นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ในการยื4นขอจดทะเบียนหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการ
กระจายการถือหุ้นเป็นการเพิ4มเติมได ้หากผูย้ื4นคาํขอนั3นเริ4มมีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4งหรือวรรคสองแลว้ แต่ทั3งนี3  ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที4
เริ4มทาํการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน 

ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอตามวรรคสามไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อย
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที4กาํหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้หุ้นสามญัของผูย้ื4น
คาํขอทาํการซื3อขายตามวิธีการที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดได ้

การยื�นขอจดทะเบียน 

หุ้นบุริมสิทธิ 

การขอจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 

เหตุที�ทําให้ไม่อาจ 

ยื�นคําขอ 

การกระจาย  

การถือหุ้น 

ให้มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

12 

ขอ้ 16 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี4ยนแปลงที4มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
การดาํเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ื4นคาํขอในระหวา่งที4ไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 15 คณะกรรมการ
อาจพิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื4นคาํขอเสมือนเป็นการพิจารณาคาํขอใหม่ได ้

 
ขอ้ 17 เมื4อเกิดกรณีใดกรณีหนึ4 งดงัต่อไปนี3  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหผู้ย้ื4น

คาํขอที4ยงัขาดคุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 15 ยื4นคาํขอใหม่ 
(1) ผูย้ื4นคาํขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกาํหนดเวลา

ตามขอ้ 15 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการ

ถือหุน้รายยอ่ย หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายย่อยตาม

ข้อ 15 มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญซึ4 งมีผลให้คุณสมบัติของผูย้ื4นคําขอไม่ครบถ้วนตาม
ขอ้บงัคบันี3  

 
ขอ้ 18 ให้ผู ย้ื 4นคาํขอยื4นคาํขอต่อตลาดหล ักทรัพย ์และเอกสารอื4นตามที4

ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดพร้อมทั3งชาํระค่าธรรมเนียมในการยื4นคาํขอ 
 
ขอ้ 19 ในการยื4นคาํขอใหรั้บหุน้สามญั ผูย้ื4นคาํขอตอ้งมีที4ปรึกษาทางการเงินที4มี

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ 
 

ส่วนที� 2 

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

 
ขอ้ 20 ในระหว่างพิจารณาคาํขอ หากผูย้ื4นคาํขอประสงคจ์ะแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้มูล

หรือเอกสารที4ยื4นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 18 ให้ยื4นขอแกไ้ขเพิ4มเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้
แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพิ4มเติมที4เป็นสาระสาํคญั 
อาจกาํหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ4มเติมนั3นมีผลเป็นการยื4นคาํขอใหม่ 

 
ขอ้ 21 ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื4นคาํขอมาชี3แจงและ

ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ4มเติมไดต้ามที4เห็นสมควรภายในเวลาที4กาํหนด 
 

การพจิารณาคุณสมบัติ

ของหลักทรัพย์เสมือน

เป็นการพจิารณาคําขอ

ใหม่ 

วิธีการยื�นคําขอ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การแก้ไข 

เพิ�มเติมข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 

เพิ�มเติม 

การให้ยื�นคําขอใหม่ 

กรณีขาดคุณสมบัติ 

การกระจายการถือ 

หุ้นรายย่อย 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

13 

ขอ้ 22 ในการพิจารณาคาํขอและสั4งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ที4พิจารณาคุณสมบติัของหุ้นสามญัและผูย้ื4นคาํขอ และสั4งรับหุ้น
สามญัที4ยื4นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื4อเห็นว่าหุน้สามญัดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี3  

ในการพิจารณาคาํขอและสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหน้าที4พิจารณาคุณสมบติัของหุ้นบุริมสิทธิ และสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิ
ที4ยื4นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เมื4อเห็นวา่หุน้บุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี3  โดยการสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิให้สั4งรับพร้อมกบัหรือ
ภายหลงัการสั4งรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 23 ในกรณีที4คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั4งรับหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของผูย้ื4นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผนัคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปนี3 ในการพิจารณาคาํขอและ
สั4งรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 22 

(1) ทุนชาํระแลว้ตามขอ้ 4 (2)  
(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2)  
(3) ผลการดาํเนินงานตามขอ้ 4 (4)  
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 4 (5) (ข)  

ในการผ่อนผนัตามวรรคหนึ4ง ใหค้ณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของ
ผูย้ื4นคาํขอต่อประชาชน 

 
ขอ้ 24 ในกรณีที4คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั4งรับหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิของผูย้ื4นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน อาจทาํให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือ
นโยบายของรัฐ หรืออาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื4อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น 
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ได้
รับขอ้มูลอย่างเพียงพอ เป็นตน้ คณะกรรมการจะสั4งไม่รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 25 ในระหว่างที4คณะกรรมการพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญั หา้มกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูย้ื4นคาํขอตลอดจนผูที้4เกี4ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซื3อหรือขาย
หุ้นสามญันั3น ทั3งนี3  ให้ผูย้ื4นคาํขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์มื4อมีการซื3อหรือขาย หรือสงสัยว่าจะมี
การซื3อหรือขายหุน้สามญัของบุคคลดงักล่าว 

การพจิารณา 

รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 

รับหุ้นบุริมสิทธิ 

การพจิารณารับหุ้น

ของผู้ยื�นคาํขอ 

การห้ามซื2อหรือ 

ขายหุ้นสามัญ 

ในระหว่างที�

คณะกรรมการ

พจิารณาคําขอ 

 

การผ่อนผัน 

เกณฑ์คุณสมบัติ 

ในเชิงตัวเลขหรือ 

เชิงปริมาณ 

(Quantitative 

Criteria) 
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หากมีการซื3อหรือขายหุ้นสามญัของบุคคลตามวรรคหนึ4 ง คณะกรรมการอาจ
ไม่พิจารณาคาํขอของผูย้ื4นคาํขอ 

 
 ขอ้ 26 คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิใหเ้สร็จ
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอแลว้ 

การนบัเวลาตามวรรคหนึ4 ง มิให้นบัเวลาตั3งแต่วนัที4ผูย้ื4นคาํขอไดข้อแกไ้ขเพิ4มเติม
ข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 20 หรือว ันที4ตลาดหลักทรัพย์ได้สั4งการตามข้อ 21 จนถึงว ันที4
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มลูหรือเอกสารโดยถกูตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 27 ก่อนที4คณะกรรมการจะสั4งรับหุ้นสามญัของผูย้ื4นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ใหผู้ย้ื4นคาํขอหา้มบุคคลตามที4คณะกรรมการกาํหนดนาํหุน้และหลกัทรัพยอ์อกขายตามที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

ในกรณีที4บุคคลดงักล่าวไดร้ับหลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้
จากผูย้ื4นคาํขอหรือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการหา้มขาย ใหผู้ย้ื4นคาํขอ
หา้มบุคคลนั3นนาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 28 การพิจารณาคาํขอใหรั้บหุน้สามญั ใหค้ณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดย

เปิดเผย ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และที4ประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 
 
ขอ้ 29 เมื4อคณะกรรมการพิจารณาคาํขอแลว้เห็นว่าหุน้สามญัที4ยื4นขอจดทะเบียน

มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เงื4อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี3  ให้ผูย้ื4นคาํขอลงนามใน
ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนที4คณะกรรมการ
จะสั4งรับหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาํหนดเงื4อนไขไดต้ามที4
เห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื4นคาํขอ ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัผูย้ื4นคาํขอเป็น
ผูล้งนามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื4นคาํขอ  

 
ขอ้ 30 ใหหุ้น้สามญัและหุน้บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเริ4มทาํการซื3อขาย

ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที4สั4งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีที4มีเหตุ
จาํเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรทาํการซื3อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั3นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดวนัเริ4มทาํการซื3อขายเป็นอยา่งอื4นได ้

 

ระยะเวลาในการ

พจิารณา 

การห้ามขายหุ้น 

ภายในเวลาที�กาํหนด 

การสั�งรับหลกัทรัพย์ 

การลงนาม 

ในข้อตกลง 

การจดทะเบียน 

วันเริ�มทําการ 

ซื.อขาย 
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ขอ้ 31 ให้ผูย้ื4นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมในส่วนที4เกี4ยวขอ้งกบัการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและภายในระยะเวลาที4
คณะกรรมการกาํหนด 

 
ขอ้ 32 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพิ4มทุนใหย้ื4นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิที4ไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพิ4มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
การพิจารณาคําขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ4มทุนให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 
ขอ้ 33  ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที4มี

การซื3อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบันี3  บริษทั
จดทะเบียนดังกล่าวอาจยื4นคาํขอให้คณะกรรมการกาํหนดให้หุ้นสามญัทาํการซื3 อขายหรือเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand 
(SET)) โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาคาํขอเสมือนหนึ4งการพิจารณาคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่โดย
อาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเงื4อนไขดงัต่อไปนี3  

(1) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) 
(2) การกาํหนดให้ผูย้ื4นคาํขอตอ้งมีที4ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัทาํ

คาํขอตามขอ้ 19 
(3) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาที4กาํหนดตามขอ้ 27 

 ในกรณีที4ระยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบุคคลที4ถูกสั4ง
หา้มขายของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหนึ4ง ยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลาที4กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี3  
ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยด์งักล่าวยงัคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกาํหนดระยะเวลา
ที4กาํหนด 

ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (4) (ข) บริษทัจดทะเบียนดงักล่าว
ตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3 เพิ4มเติมดว้ย 

  (1) มีหุ้นสามญัจดทะเบียนซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) 
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ 

  (2) ไม่มีลกัษณะที4ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาไดว้่ามีการซื3อขายหุ้น
สามญัของบริษทัผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
  (3)  มีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี4ย 
3 เดือนยอ้นหลงัก่อนวนัยื4นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 5,000 ลา้นบาท ตามแนวทางที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิ�มทุน 

กรณีบริษัทมีหุ้นสามัญ

จดทะเบียนใน mai ยื�น

คําขอให้หุ้นสามัญทํา

การซื.อขายหรือเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียน

ใน SET 

ค่าธรรมเนียม 

การรับหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 34 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที4เกี4ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand 
(SET)) ให้แก่บริษทัจดทะเบียนที4มีหุ ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที4มีการซื3อขายใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” และยื4นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบันี3  

เมื4อหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนตามข้อ 33 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที4มี
การซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) แลว้ 
ให้ถือว่าหลกัทรัพยป์ระเภทอื4นซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอยู่แลว้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที4มี
การซื3 อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) 
ในวนัเดียวกนัดว้ย 

 
ขอ้ 35 บริษทัจดทะเบียนที4มีหุ ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนซื3อขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อาจยื4นคาํขอให้รับ
หุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนที4มีการซื3 อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” ตาม
ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด ้วยการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” กไ็ด ้

 

หมวด 4 
ที�ปรึกษาทางการเงนิ 

--------------------------------------------------- 
 
ขอ้ 36 ที4ปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังานจึงจะ

ร่วมจดัทาํคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
 

ขอ้ 37 ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอมีที4ปรึกษาทางการเงินหลายราย ใหผู้ย้ื4นคาํขอกาํหนด 
ที4ปรึกษาทางการเงินหลกัที4จะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบันี3  

 
ขอ้ 38 ใหผู้ย้ื4นคาํขอมีที4ปรึกษาทางการเงินต่อเนื4องเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที4

หลกัทรัพยข์องผูย้ื4นคาํขอเริ4มซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 

 ขอ้ 39 การเปลี4ยนแปลงที4ปรึกษาทางการเงินซึ4 งกระทาํในระหว่างระยะเวลาที4
กาํหนดไวใ้นขอ้ 38 จะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีที4มีเหตุผลและความจาํเป็นเท่านั3น และผูย้ื4นคาํขอ

การยกเว้น

ค่าธรรมเนียมให้

บริษัทจดทะเบียนใน 

SET ซึ�งยื�นคําขอให้

รับหุ้นสามัญเป็น

หลกัทรัพย์จด

ทะเบียนที�มีการซื2อ

ขายใน mai 

กาํหนดระยะเวลา

ดาํเนินการของ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การเปลี�ยนแปลง 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การยื�นคําขอให้หุ้น

สามัญซื2อขายใน   

mai 

คุณสมบัติ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

กรณีผู้ยื�นคําขอมี 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

หลายราย 
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จะตอ้งจดัทาํและส่งคาํชี3แจงแสดงเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว พร้อมทั3งแจง้รายชื4อของที4ปรึกษา
ทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ให้ที4ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ4 งมีหน้าที4ในการดําเนินการตาม
ขอ้บงัคบันี3ภายในระยะเวลาที4ยงัเหลืออยูข่องที4ปรึกษาทางการเงินที4ตนถกูตั3งขึ3นมาแทน 
 
  ขอ้ 40 ใหที้4ปรึกษาทางการเงินดาํเนินการดงันี3  
 (1) จดัเตรียมและยื4นคาํขอให้รับหลกัทรัพยร์วมทั3งเอกสารอื4นตามที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 (2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์
 (3) กระทาํการใดๆ เพื4อใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื4นคาํขอไดเ้ขา้ใจ
ถึงหน้าที4ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ประกาศ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ 
ตลอดจนวิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  
 (4) ใหค้าํรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื4นคาํขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
ที4สาํคญัของผูย้ื4นคาํขอโดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 
 (5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื4นคาํขอมีคุณสมบติัครบถว้น
เหมาะสมที4จะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(6) ให้คําแนะนําต่อผู ้ยื4นคําขอในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ 
ตลอดจนวิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (7) ติดตามผลการดาํเนินงานและร่วมชี3 แจงกับผูย้ื4นคาํขอ เมื4อมีกรณี
ดงัต่อไปนี3 เกิดขึ3น 
 (ก) ข้อมูลผลการดําเนินงานที4 เ กิดขึ3 นจริงเมื4อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือกาํไร
สุทธิของผูย้ื4นคาํขอแตกต่างจากประมาณการเกินกวา่ร้อยละ 25 
 (ข) มีการเปลี4 ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ4 งรวมกันแล้วถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของผูย้ื4นคําขอ อันมีผลให้เกิดการ
เปลี4ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัสาํคญั 
 (ค) การใชเ้งินทุนที4ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ตกต่างไปจาก
วตัถุประสงค์ที4กาํหนดไวข้ณะดาํเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 
ของเงินทุนที4ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 (ง) กรณีใดๆ ซึ4 งอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปลี4ยนแปลง
ต่อคุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามที4ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

 การดาํเนินงานของ

ที�ปรึกษาทางการเงิน 
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การให้คาํรับรองและความเห็นของที4ปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหนึ4งใหใ้ชแ้บบรายงานแนบทา้ยขอ้บงัคบันี3  
 
 ขอ้ 41 ในการปฏิบติังานเป็นที4ปรึกษาทางการเงิน ที4ปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 
ความสามารถ และความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 
 ขอ้ 42 เวน้แต่ตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื4น ห้ามมิให้ที4ปรึกษา
ทางการเงินร่วมจดัทาํคาํขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื4นคาํขอ ในกรณีที4
ปรากฏว่าที4ปรึกษาทางการเงินมีความเกี4ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบั
ผูย้ื4นคาํขอในลกัษณะที4อาจเป็นเหตุใหที้4ปรึกษาทางการเงินนั3นขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน
ตามที4กาํหนดในประกาศสาํนกังานว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที4ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาํเนินงาน 
 ขอ้ 43 ในกรณีที4 ที4ปรึกษาทางการเงินรายใดดําเนินการตามข้อ 40 บกพร่อง 
หรือไม่เหมาะสม หรือดาํเนินการโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอย่างเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนข้อ 42 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี3  
 (1) แจง้ตกัเตือนและสั4งใหที้4ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดาํเนินงาน
ใหดี้ขึ3นจนเป็นที4น่าพอใจ 
 (2) สั4งพกัการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้การสั4งพกัตามวรรคหนึ4 งให้ที4ปรึกษาทางการเงินนั3นเป็น
หนงัสือและเมื4อพน้ระยะเวลาการสั4งพกัแลว้ ใหบุ้คคลนั3นดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้
 
 ขอ้ 44 ที4ปรึกษาทางการเงินรายใดที4สาํนกังานสั4งพกัการใหค้วามเห็นชอบในการ
เป็นที4ปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั3นจะดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้มื4อพน้ระยะเวลา
สั4งพกัตามที4สาํนกังานกาํหนด 
 
 ขอ้ 45 ในกรณีที4สํานักงานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที4ปรึกษา
ทางการเงินรายใด ห้ามมิใหบุ้คคลนั3นดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัทาํคาํขอให้
หลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกว่าจะไดย้ื4นคาํขอความเห็นชอบใหม่ต่อสํานักงานและ
สาํนกังานไดพิ้จารณาเห็นชอบการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 
 

การปฏิบัติหน้าที�

ของที�ปรึกษา

ทางการเงิน 

กรณีห้ามมิให้ที�

ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมจัดทําคําขอให้

รับหลกัทรัพย์ 

กรณีที�ปรึกษา

ทางการเงิน

ดาํเนินการบกพร่อง 

ที�ปรึกษาทางการเงิน

ที�สํานักงานสั�งพกั

การให้ความเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน

ที�สํานักงานเพิกถอน

การให้ความเห็นชอบ 
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 ขอ้ 46 ให้ที4ปรึกษาทางการเงินของผู ้ยื4นคําขอที4อยู่ระหว่างยื4นคําขอให้รับ
หลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั4งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัที4ขอ้บงัคบั
นี3ใชบ้งัคบัมีหนา้ที4ดาํเนินการตามขอ้บงัคบันี3ดว้ย 

 

หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที�เกี�ยวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 47 ในหมวดนี3  
“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิที4จะซื3อหุ้น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอื4นใดที4คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
“ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์4มีหนา้ที4จดัหา

หุน้ส่วนเกินเพื4อส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการ
จดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื3อเกินกว่าจาํนวนหุน้
ที4จัดจาํหน่ายโดยการจัดสรรหุ้นเกินจาํนวนดังกล่าวได้กระทาํไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นที4
จดัจาํหน่าย 

“ขาย” หมายความวา่ ขาย จาํหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี4ยน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็น
การจาํหน่ายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ออกจากการครอบครอง หรือกระทาํการใดๆ ซึ4 งจะมีผลเป็นการ
จาํหน่ายหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยเ์พื4อการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที4จดัจาํหน่าย 

“ผลกาํไร” หมายความวา่ ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยที์4เกิดจากราคาขาย
ที4สูงกว่าราคาซื3อซึ4 งคาํนวณจากราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัที4บุคคลที4ถูกสั4งหา้มขายไดม้า 
ซึ4 งไม่รวมค่านายหนา้หรือประโยชน์อื4นใดที4เกี4ยวขอ้ง  และใหค้าํนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่
นาํมาหกัลบกนั โดยในการคาํนวณราคาซื3อหรือราคาขายใหถื้อตามราคาซื3อหรือราคาขายที4เกิดขึ3นจริง 
แต่ทั3งนี3  ราคาขายตอ้งไม่ตํ4ากว่าราคาเฉลี4ยของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวที4ปรากฏตามรายงานการ
ซื3อขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที4มีการซื3อขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั3น 

 
 

นิยาม 

ให้ที�ปรึกษาทางการ

เงินที�อยู่ระหว่างยื�น

คําขอปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี2 
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ขอ้ 48 ให้ผูย้ื4นคาํขอสั4งห้ามบุคคลดงัต่อไปนี3  นาํหุ้นของตนซึ4 งมีจาํนวนรวมกนั
เป็นจาํนวนร้อยละ 55 ของทุนชาํระแลว้หลงัวนัที4ผูย้ื4นคาํขอเสนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้เสร็จและ
หลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นที4บุคคลดงักล่าวถูกสั4ง
หา้มขายออกขายภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 49    

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื4นคาํขอ 
(2) ผูถื้อหุน้รายอื4นๆ ในกรณีที4บุคคลตาม (1) มีจาํนวนหุน้รวมกนัตํ4ากว่า

จาํนวนที4กาํหนดขา้งตน้ 
 
ขอ้ 49 การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้กาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที4หุน้ของผูย้ื4น

คาํขอเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัที4หุน้ของผูย้ื4นคาํขอทาํการซื3อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอย
ขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที4ถูกสั4งห้ามขายได้ในจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์
ทั3งหมดที4ถูกสั4งห้ามขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50 ยกเวน้ในกรณีที4ผูย้ื 4นคาํขออาศยัคุณสมบติัเรื4 อง
การลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานในการยื4นคาํขอใหร้ับหุน้ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย ์การหา้มขายตามขอ้ 48 ใหมี้กาํหนดระยะเวลาดงัต่อไปนี3  

(1)  กรณีผูย้ื4นคาํขอมีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการประกอบธุรกิจหลกัก่อน
ยื4นคาํขอใหรั้บหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหมี้กาํหนดระยะเวลาการหา้มขาย 3 ปี นบัแต่วนัที4หุน้
ของผูย้ื4นคาํขอเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

ภายหลงัจากวนัที4หุน้ของผูย้ื4นคาํขอทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยค์รบ 
1 ปี ใหบุ้คคลที4ถูกสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ถูกสั4งหา้มขายไดใ้น
จาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถูกสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50 และ
เมื4อครบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายในจาํนวนร้อยละ 20 ของ
จาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถกูสั4งหา้มขายดงักล่าว 

(2) กรณีผูย้ื4นคาํขอไม่มีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการประกอบธุรกิจหลกั
ก่อนยื4นคาํขอใหรั้บหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายมีกาํหนดตั3งแต่วนัที4หุ้น
ของผูย้ื4นคาํขอเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัที4ผูย้ื4นคาํขอมีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการ
ประกอบธุรกิจหลกัครบ 3 ปี 

ภายหลงัจากผูย้ื4นคาํขอมีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการประกอบธุรกิจหลกัครบ 
1 ปี ใหบุ้คคลที4ถูกสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 สามารถทยอยขายหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ถูกสั4งหา้มขายไดใ้น
จาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถูกสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 และขอ้ 50 และ
เมื4อครบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายในจาํนวนร้อยละ 20 ของ
จาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถกูสั4งหา้มขายดงักล่าว 
 

บุคคลที�ถูกสั�งห้าม

ขายหุ้นของตนเอง 

 

ระยะเวลาการห้ามขาย 

หุ้นหรือหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 50 ในกรณีที4มีเหตุดงัต่อไปนี3 เกิดขึ3นในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามขอ้ 49 
ใหผู้ย้ื4นคาํขอสั4งหา้มบุคคลที4ถูกสั4งหา้มขายตามขอ้ 48 นาํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ไดรั้บการจดัสรรหรือ
การแปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวที4ถูกห้ามขายและ
ระยะเวลาการหา้มขายที4เหลืออยูต่ามขอ้ 49  

(1) ผูย้ื4นคาํขอมีการเพิ4มทุนและจดัสรรหุน้เพิ4มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(2) ผูย้ื4นคาํขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

 
ขอ้ 51 บุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายใดประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้ของตน

เพื4อการจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดรั้บอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขาย
ยื4นคาํขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุน้เพื4อจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหนึ4งตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนั
แรกที4หุน้ที4ออกใหม่ของผูย้ื4นคาํขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 52 ใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนนาํหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลที4ถูกสั4ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที4ตลาดหลักทรัพย์กาํหนดก่อนที4คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุ้นของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3 อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนที4ตลาดหลกัทรัพย์จะ
พิจารณารับหุน้เพิ4มทุนเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยห์รือภายใน 3 วนันบัแต่วนัที4ผูย้ื4นคาํขอไดแ้จง้
สิทธิหรือไดรั้บชาํระเงินค่าซื3อหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 
ขอ้ 53 เมื4อมีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามที4กาํหนดในขอ้ 48 ขอ้ 49 

หรือขอ้ 52 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจพิจารณาผ่อนผนั โดยให้ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน
แจง้ขอผอ่นผนัเป็นหนงัสือและชี3แจงเหตุผลที4ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีที4อยู่ระหว่างการดาํเนินการยื4นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุ้น
ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูย้ื4นคาํขอแจง้ผ่อนผนัพร้อมกบัการยื4นคาํขอให้
ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 54 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 52 ไดใ้น

กรณีดงัต่อไปนี3  
(1) บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดน้าํหุ้นหรือหลกัทรัพยที์4ห้ามขายไปจาํนาํ

หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนที4คณะกรรมการจะสั4งรับหุน้ของผูย้ื4น
คาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

การห้ามขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ที�ได้รับ

จากการจัดสรรหรือ

แปลงสภาพจากหุ้นที�

ถูกสั�งห้ามขาย 

การดาํเนินการใน

กรณีที�ให้ผู้จัดหา

หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การนําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์มาฝาก

ไว้กบัศูนย์รับฝาก 

การขอผ่อนผัน 

เหตุแห่งการ 

ผ่อนผัน 
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(2) บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายจะนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยที์4ห้ามขายไปจาํนาํ
หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินยืมเพื4อการจดัสรร
หุน้ส่วนเกิน 

บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายตอ้งทาํสัญญากบัผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินโดยกาํหนดเวลาส่งคืน
หุน้ให้บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายภายในระยะเวลาที4กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน   
วา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที4จดัจาํหน่าย 

 
ขอ้ 55 ในกรณีที4บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยที์4หา้มขายไปจาํนาํ

หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการ
ใหส้ถาบนัการเงินทาํหนงัสือรับรองว่าบุคคลที4ถูกสั4งหา้มขายดงักล่าวไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4หา้ม
ขายไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัตน และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก่์อนที4คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุ้นของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3 อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนที4ตลาดหลกัทรัพย์จะ
พิจารณารับหุน้เพิ4มทุนเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4ไดท้าํสัญญาจาํนาํ
หรือสัญญาวางหลกัประกนั แลว้แต่กรณี ทั3งนี3  หนงัสือรับรองดงักล่าวจะตอ้งระบุจาํนวนหุ้นหรือ
หลกัทรัพยที์4จาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการนาํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ห้าม
ขายไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหนึ4ง โดยผูย้ื4นคาํขอตอ้ง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามแบบและวิธีการตามที4ตลาดหลกัทรัพย์กาํหนดก่อนที4คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุน้ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่าน
สื4ออิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ชกัชา้ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์อ่นผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 

ขอ้ 56 ในกรณีที4มีการไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ
ส่งคืนหุน้ที4ยืม และยงัอยู่ในช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 49 ใหผู้ย้ื4นคาํขอนาํหุน้
หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามที4กําหนดไวใ้นข้อ 52 ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี3 ต่อไปจนครบกาํหนดระยะเวลาการหา้มขายตามที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 49 

(1) ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที4ไดมี้การไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็น
หลกัประกนัการกูย้ืม 

(2) ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที4ผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื4อ
ส่งคืนให้แก่บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดค้รบถว้นหรือวนัสิ3นสุดระยะเวลาที4ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตอ้ง
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนใหแ้ก่บุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนที4จดัจาํหน่าย ทั3งนี3  แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วน

การดาํเนินการใน

กรณีที�มีการไถ่ถอน

จํานําหรือวางเป็น

หลักประกนั และยัง

อยู่ในระยะเวลาการ

ห้ามขาย 

การทําสัญญากําหนด 

เวลาส่งคืนหุ้น กรณี 

การจัดสรรหุ้นเกนิกว่า

จํานวนที�จัดจําหน่าย 

การดาํเนินการในกรณี

ที�นําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ที�ห้ามขาย

วางเป็นหลกัประกนักบั

สถาบันการเงิน 
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เ กินจัดหาหุ้นเพื4อส่งคืนหุ้นที4ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิซื3 อหุ้นจากผู ้ถือหุ้นเ ดิมหรือซื3 อหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ภายใน 12 วนัทาํการนับแต่วนัที4ผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ้นเพื4อ
ส่งคืนให้แก่บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดค้รบถว้นหรือวนัสิ3นสุดระยะเวลาที4ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตอ้ง
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนใหแ้ก่บุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที4จดัจาํหน่าย ทั3งนี3  แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนหุน้ที4ยืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซื3อหุน้จากผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน 
 

ขอ้ 57 ในกรณีที4บุคคลที4ถูกสั4งห้ามไดข้ายหุ้นหรือหลกัทรัพยอ์นัเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบันี3  ใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลกาํไรจาก
การขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั3นและนาํส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัที4มีการฝ่าฝืน
หรือวนัที4ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณีที4ผู ้ยื4นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่นําหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที4กาํหนดตามขอ้ 56 (2) และ (3) อนัเนื4องมาจากการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการของบุคคลที4ถูกสั4งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดข้ายหุ้นอนัเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบันี3  และใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลต่าง
ของราคาเสนอขายหุน้ที4จดัจาํหน่ายกบัราคาหุน้ที4ใหย้ืมซึ4 งคาํนวณจากราคาหุน้ ณ วนัที4บุคคลที4ถูกสั4ง
หา้มขายไดม้า แต่ทั3งนี3 เงินค่าปรับตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2 แสนบาท และนาํส่งค่าปรับให้ตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4มีการฝ่าฝืนหรือวนัที4ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

 
หมวด 6 

การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

  
 *ขอ้ 58 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นหมวดนี3  
 (*ความในข้อ 58 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื+ อง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที+  
23 กันยายน 2559 ซึ+ งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที+  1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 

 *ขอ้ 58/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทที4 2 การรับ
หุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายไทยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในหมวด 
1 คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การดาํรงคุณสมบติัเรื4องมลูค่าที4ตราไวใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 58/2 

การฝ่าฝืน 

หน้าที�ดาํรง

สถานะการเป็น

บริษัทจดทะเบียน 

 

หน้าที�ดาํรง

คุณสมบัติของ

หลกัทรัพย์ 
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 *ขอ้ 58/2  บริษัทจดทะเบียนต้องไม่ลดมูลค่าที4ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการดาํเนินการ
ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี3   

(1) หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั3นมีราคา
ปิดในแต่ละวนัทาํการซื3อขายตั3งแต่ 100 บาทขึ3นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างดาํเนินการตามแผนฟื3 นฟูกิจการ หรือ
ปรับโครงสร้างหนี3 กับสถาบนัการเงิน ทั3 งนี3  บริษทัจดทะเบียนต้องดาํเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าที4ตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัที4ลดมูลค่าที4ตราไวข้องหุน้นั3นจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท หรือก่อน
พน้เหตุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัที4ถึงกาํหนดหลงัสุด 

(3) บริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ทั3 งนี3  บริษทัจดทะเบียนต้องดําเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ4 งเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าที4ตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน
นบัแต่วนัที4ลดมลูค่าที4ตราไวข้องหุน้นั3นจนมีมลูค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

 (*เพิ+มเติมความข้อ 58/1 และ 58/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง 
การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 23 กันยายน 2559 ซึ+ ง
มีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที+  1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 59 บริษทัจดทะเบียนต้องมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมที4มี
คุณสมบติัดงัต่อไปนี3  

 (1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม หรือลกัษณะที4แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที4จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารกิจการที4มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามหลกัเกณฑที์4คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 (2) ไ ม่ เ ป็ น บุ ค ค ล ที4 ฝ่ า ฝื น ข ้อ บัง ค ับ  ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ  คาํ สั4 ง  
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั ที4อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปลี4ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย์อาจกาํหนดแนวทางการพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการห้าม
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมที4ขาดคุณสมบติัตามวรรคหนึ4ง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาใน
การกระทาํ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน  

กรรมการ ผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท

จดทะเบียน 

การดาํรงมูลค่าที� 

ตราไว้ของหุ้น 
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ขอ้ 60 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบกาํกบัดูแลกิจการที4ดีเพื4อกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที4ถูกตอ้ง โดยตอ้งมี
บุคคลดงัต่อไปนี3  

(1) กรรมการอิสระซึ4 งมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามที4กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ4 งมีองค์ประกอบ คุณสมบติัและขอบเขต
การดาํเนินงานตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ในกรณีที4คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่าตามที4กาํหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนดําเนินการแต่งตั3 งเพิ4มเติมให้ครบตามจํานวนที4กําหนดภายใน 3 เดือนนับแต่วนัที4
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนที4กาํหนดไว ้

ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีเหตุจาํเป็นไม่อาจดาํเนินการแต่งตั3งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนั
ระยะเวลาการแต่งตั3งคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั3งนี3 ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 
6 เดือนนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดระยะเวลาตามที4กาํหนดในวรรคสอง  

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทําและนําส่งรายชื4อและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
 ขอ้ 61 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีที4ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 62 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

 ขอ้ 63 บริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 
ขอ้ 64 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งมี

จาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจาํนวน
รวมของหุน้ที4ถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามที4คณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบันี3   

ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของหุน้ที4
ถือโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวนอ้ยกว่าที4กาํหนดตามวรรคหนึ4 ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีหนงัสือแจง้ถึงกรณี

ผู้สอบบัญชี 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

การกาํกบัดูแล 

และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การควบคุมภายใน 
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ดงักล่าวและให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถว้นตามจาํนวนดงักล่าว
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุน้ตามแนวทาง
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาที4
กาํหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทั4วไปว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่
สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุ้นใหค้รบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั3นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
รายปีส่วนเพิ4มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที4บริษทัจดทะเบียนตอ้งชาํระตามปกติและรายงานความ
คืบหนา้ในการดาํเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
 ขอ้ 65 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกองทุนสาํรองเลี3ยงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน
สาํรองเลี3ยงชีพ 
  
 ขอ้ 66 ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวตอ้งดาํรงคุณสมบติัเพิ4มเติมดงัต่อไปนี3ดว้ย 
  (1) แสดงได้ว่าบริษทัจดทะเบียนเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจ
บริหารจดัการบริษทัแกนไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้  
  (2) ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
  (3) ถือหุ้นในบริษทัแกน 1 บริษทัตลอดเวลาที4เป็นบริษทัจดทะเบียน 
โดยอาจเปลี4ยนบริษทัแกนไดเ้มื4อพน้ 3 ปีนบัแต่วนัเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์และ 
  (4) มีบริษทัแกนเป็นธุรกิจหลกั โดยบริษทัแกนต้องดาํรงคุณสมบัติ
ดงัต่อไปนี3  

(ก) ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(ข) มีการประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง 

  กรณีบริษัทแกนเป็นบริษัทที4จัดตั3 งตามกฎหมายต่างประเทศต้องมี
กรรมการที4มีถิ4นที4อยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน 
 
 ขอ้ 67 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกที4
ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

หมวด 7 

บริษัทจดทะเบียน

ที�ประกอบธุรกจิ

โดยการถือหุ้นใน 

บริษัทแกน 

กองทุนสํารอง

เลี2ยงชีพ 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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การเปลี�ยนลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 68  ในกรณีที4บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี4ยนลักษณะหรือรูปแบบในการ

ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี3  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวยื4นคาํขอให้
พิจารณาเสมือนเป็นการยื4นคาํขอใหม่ได ้

(1)   มีการเปลี4ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทั4วไป
เป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

(2) มีการเปลี4ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้วในบริษทั
จดทะเบียนที4ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ที4มีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศ
โดยการเปลี4ยนแปลงดงักล่าวทาํให้มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุน้ไม่ว่าในจาํนวนใดๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ
บริหารจัดการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

(3) มีการเปลี4ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างดา้วในบริษทั
จดทะเบียนที4ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ที4มีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศ 
โดยการเปลี4ยนแปลงดงักล่าวทาํให้มีบุคคลต่างดา้วถือหุ้นรวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือถือหุน้ไม่ว่าในจาํนวนใดๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการ
บริหารจัดการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยสําคัญ ตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหนึ4ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที4เปลี4ยนแปลง โดยใหน้าํหลกัเกณฑที์4เกี4ยวขอ้งมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  
 
 ขอ้ 69 ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั3งบริษทัที4ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุน้เพื4อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัที4จดัตั3งใหม่ไดย้ื4นคาํขอ
ต่อตลาดหลกัทรัพยใ์หรั้บหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนไดย้ื4นคาํขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัที4จดัตั3งใหม่เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้
  

การจัดตั2งบริษัทเพื�อ

ประกอบธุรกจิ 

Holding ของ 

บริษัทจดทะเบียน 

การเปลี�ยนลักษณะ

หรือรูปแบบของ

บริษัทจดทะเบียน 
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ขอ้ 70 ในบทที4 3 นี3  
“หน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุน

ของตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
“ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) หมายความว่า ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ

ที4ผูย้ื4นคาํขอระบุว่าเป็นตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวตอ้งตั3งอยู่ใน
ประเทศที4มีชื4ออยู่ในรายชื4อประเทศที4สาํนกังานยอมรับตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า
ดว้ย ขอ้กาํหนดที4เกี4ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกโดยบริษทัต่างประเทศที4มีหรือจะมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยซื์3อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” หมายความว่า บริษทั
ต่างประเทศซึ4งมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยที์4ออกโดยบริษทัต่างประเทศ
ที4มีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซื์3อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ที4
ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั4วไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที4มีตลาดหลกัสาํหรับการซื3อขายหุ้น
เป็นตลาดต่างประเทศ 
 

1. ผู้ยื�นคําขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื�อการเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ต่างประเทศแบบ Primary Listing 

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

หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

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

ขอ้ 71 หุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิที4อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปนี3  

(1) หุน้สามญั 
(ก) ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั3งหมด 
(ข) ระบุชื4อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้ขอ้จาํกดัที4เป็นไป

ตามกฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

บทที� 3 

การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

คุณสมบัติ 

หุ้นสามัญ 

นิยาม 
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(2) หุน้บุริมสิทธิ 
(ก) ชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั3งหมด  
(ข) ระบุชื4อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที4เป็นไป

ตามกฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั  
(ง) มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ณ วนัยื4นคาํขอไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย  

 

หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ยื�นคําขอ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที� 1 

ผู้ยื�นคําขอที�มกีารประกอบธุรกจิทั�วไป 

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

ขอ้ 72 ผูย้ื4นคาํขอที4มีการประกอบธุรกิจทั4วไปจะยื4นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3   

 (1) สถานะ 
เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

สาํหรับบริษทัต่างประเทศ  
(2) ทุนชาํระแลว้  

มีทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 
(3)  การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย  

(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ราย 
(ข) ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยตาม (ก) ตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอมี
ทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกว่า 3,000 ลา้นบาท โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 หน่วยการซื3อขายที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซื3อขายหุน้สามญั 

(ค) ใหผ้่อนผนัการนบัจาํนวนผูถื้อหุน้ตาม (ก) และอตัราส่วนการ
ถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที4กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที4ไดร้ับอนุมติัตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ 
โดยใหน้บัเป็นผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้สามญัที4กองทุนรวมหรือ
โครงการลงทุนที4ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย   

(ง)  มีการกระจายการถือหุ้นโดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3   

คุณสมบัติของผู้ยื�นคําขอ

ที�ประกอบธุรกจิทั�วไป 

คุณสมบัติ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

ทุนชําระแล้ว 

การกระจายการ 

ถือหุ้นรายย่อย 

สถานะ 
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(ง.1) กรณีผู ้ยื4นคําขอมีทุนชําระแล้วน้อยกว่า 500 ล้านบาท 
จาํนวนหุน้ที4เสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้  

(ง.2) กรณีผูย้ื4นคาํขอมีทุนชาํระแลว้ไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท 
จาํนวนหุ้นที4เสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ หรือตอ้งมีมูลค่า
หุน้สามญัที4คาํนวณตามมลูค่าที4ตราไวร้วมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 75 ลา้นบาท แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่  

(ง.3) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
(ง.4) หุ้นที4เสนอขายตอ้งยื4นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก

สาํนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศแลว้  
(4) ผลการดาํเนินงาน 

มีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ และมีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
ก่อนยื4นคาํขอโดยตอ้งมีกาํไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื4นคาํขอรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ 50 ลา้นบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื4นคาํขอมีกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ
ในงวดสะสมก่อนยื4นคาํขอ  

กาํไรสุทธิขา้งตน้ใหห้มายถึง กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติ
หลงัภาษีตามงบการเงินที4ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบการเงิน
หรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื4นคาํขอ  

ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเนื4องไดห้ากผูย้ื4น
คาํขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกนัมาตั3งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(5) ฐานะการเงินและสภาพคล่อง  
(ก) แสดงไดว้่ามีฐานะการเงินมั 4นคงและมีเงินทุนหมุนเวียน

เพียงพอตามสภาพธุรกิจที4เป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมที4เกี4ยวขอ้ง  
(ข) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาท 

(6) การบริหารงาน 
(ก) มีกรรมการซึ4 งมีคุณสมบติัและองค์ประกอบตามที4กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ข) มีกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้มีอ ํานาจควบคุมที4 มีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี3  
(ข.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที4

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

ฐานะการเงินและ

สภาพคล่อง 

การบริหารงาน 

ผลการดาํเนินงาน 
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(ข.2) ไม่เป็นบุคคลที4ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั4ง 
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั ที4อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือ
การตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปลี4ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(ค) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที4ของคณะกรรมการบริษทั
อย่างชดัเจนและในกรณีที4คณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอาํนาจให้ผูจ้ดัการหรือบุคคลอื4น
ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเรื4 องใด การมอบหมายอาํนาจดงักล่าวต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   
 (7) การกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

(ก) จดัใหมี้ระบบกาํกบัดูแลกิจการที4ดีเพื4อกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของผูย้ื4นคาํขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที4ถกูตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปนี3  

(ก.1) กรรมการอิสระซึ4 งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม
หลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ4 งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ
และขอบเขตการดาํเนินงานตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ให้ผู ้ยื4นคําขอจัดทําและนําส่งรายชื4 อของกรรมการ
ตรวจสอบและรายชื4อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย์
ตามแบบที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(ข) จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑ์
ที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(8) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
 (9) งบการเงินและผูส้อบบญัชี  

(ก) มีงบการเงินที4มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื4นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(10) ผูย้ื4นคาํขอตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี4ยวกบัความเสี4ยงดา้นขอ้จาํกดัของ

การบงัคบัใชก้ฎหมายของผูย้ื4นคาํขอใหผู้ล้งทุนทราบ 
(11) ผูย้ื4นคําขอต้องจัดให้มีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ใน

ประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทั
ต่างประเทศ เพื4อเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของผูย้ื4นคาํขอ 
 (12) ผูย้ื4นคาํขอตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3  

งบการเงินและ

ผู้สอบบัญชี 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

และการควบคุม

ภายใน 

ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานไทย 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
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(ก) เงื�อนไขเกี�ยวกบัการบริหารกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ที�
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ของผูย้ื�น
คาํขอไดรั้บความคุม้ครองในลกัษณะที�เทียบเคียงกบัผูถื้อหุน้ในบริษทัอื�นที�เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน
เป็นการทั�วไปในประเทศไทย (ถา้มี) 

(ข)  เงื4อนไขอื4นหรือขอ้ตกลงพิเศษเกี4ยวกบัการรับหลกัทรัพยข์อง  
ผูย้ื4นคาํขอตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เพื4อคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(13) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื4นคําขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอก         

ที4ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ส่วนที� 2 

ผู้ยื�นคําขอที�มกีารประกอบธุรกจิสาธารณูปโภคพื2นฐาน 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 73  ผูย้ื4นคาํขอที4ลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานจะยื4นคาํขอ

จดทะเบียนหุน้สามญั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72 โดยในเรื4องผลการดาํเนินงานใหมี้ลกัษณะดงันี3   

(ก) กรณีผูย้ื 4นคําขอลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภค
พื3นฐานซึ4งเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้เรื4องผลการดาํเนินงาน 

(ข) กรณีผูย้ื 4นคําขอลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภค
พื3นฐานซึ4 งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ใหมี้การดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและ
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื 4นคาํขอ และมีผลการ
ดาํเนินงานและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทาง
ธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเนื4องไดห้ากผูย้ื4น
คาํขอมีกลุ่มผูถ้ือหุน้และมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกนัมาตั3งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(2) มีการลงทุนในโครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานที4ก่อให้เกิด
รายไดที้4มั4นคงในอนาคตและมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ4งตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3   

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินโครงการจาก
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที4ผูย้ื4นคาํขอมีการดาํเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทาน
หรือไดรั้บอนุญาตไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี และยงัคงมีอายสุมัปทานหรือระยะเวลาที4ไดรั้บอนุญาตเหลืออยู่
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีนบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถูกตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอ 

คุณสมบัติของผู้ยื�น

คําขอที�ลงทุนใน

โครงการ

สาธารณูปโภค

พื2นฐาน  

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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ทั3งนี3  ผูย้ื4นคาํขอตอ้งดาํเนินการตามขั3นตอนที4จาํเป็นเกี4ยวกบัการไดรั้บสัมปทานหรือการขออนุญาต
เป็นที4เรียบร้อยแลว้  

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดงักล่าวสามารถก่อใหเ้กิดรายไดที้4มั4นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือ
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีนบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอ  

(3) มีแหล่งสนบัสนุนทางการเงินที4ชดัเจนและเพียงพอในการดาํเนินงาน 
 

ขอ้ 74  ใหผู้ย้ื 4นคาํขอจดัทาํรายงานการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
เพื4อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื3นฐานที4จะลงทุน  

 
ขอ้ 75 กรณีที4โครงการสาธารณูปโภคพื3นฐานของผูย้ื4นคาํขอมีการประกอบธุรกิจ

หลกัอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูย้ื4นคาํขอจดัให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที4จะลงทุน 
(Legal Due Diligence) เพื4อใหม้ั4นใจไดว้่า การลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์สามารถดาํเนินการ
ไดต้ามกฎหมาย  

 
ขอ้ 76  ใหผู้ย้ื4นคาํขอจดัใหมี้ความเห็นของผูเ้ชี4ยวชาญอิสระเกี4ยวกบัเทคโนโลยีที4

ใชก้บัโครงการสาธารณูปโภคพื3นฐาน (Technological Feasibility) เฉพาะในกรณีที4เป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที4ไม่เคยใชใ้นประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั3นสูงที4จาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญเฉพาะ
ดา้นเป็นพิเศษ โดยตอ้งอธิบายถึงความเป็นไปไดข้องการนาํเทคโนโลยีนั3นมาใชใ้นประเทศหรือพื3นที4
ที4ผูย้ื4นคาํขอทาํโครงการ (ถา้มี) 

 

ส่วนที� 3 

ผู้ยื�นคําขอที�ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 77 ผูย้ื4นคาํขอที4ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื4นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72 ยกเวน้เรื4องผลการดาํเนินงาน  

 (2) มีกาํไรสุทธิตามหลกัเกณฑที์4ใชบ้งัคบักบับริษทัแกน 
การพิจารณาเกณฑก์าํไรสุทธิตาม (2) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณา

จากกาํไรสุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั3งผูย้ื4นคาํขอและบริษทัแกน 

คุณสมบัติของ 

Holding  

Company  
 

การจัดทํารายงาน

การศึกษาความเป็นไป

ได้ (Feasibility Study) 

การจัดให้มีความเห็น

ของผู้เชี�ยวชาญอสิระ

เกี�ยวกบัการใช้

เทคโนโลยี 

การจัดให้มีความเห็น

ของที�ปรึกษากฎหมาย 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

34 

(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผูบ้ริหารของผู ้ยื4นคําขอเป็นบุคคลซึ4 ง
รับผิดชอบในการบริหารจดัการบริษทัแกน และบริหารจดัการบริษทัแกนมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 
1 ปีก่อนยื4นคาํขอ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี3  

(ก) ผูย้ื4นคําขอเป็นสถาบันการเงินซึ4 งหน่วยงานที4กาํกับดูแลได้
กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี4ยวกบักรรมการและผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอื4น หรือ 

(ข) บริษัทแกนมีการลงทุนในโครงการที4 เป็นสาธารณูปโภค
พื3นฐานซึ4งเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย 

(4) แสดงได้ว่าผูย้ื4นคาํขอเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจบริหาร
จดัการบริษทัแกนไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้  

(5)  ถือหุ้นในบริษทัแกน 1 บริษทัตลอดเวลาที4 เป็นบริษทัจดทะเบียน 
โดยอาจเปลี4ยนบริษทัแกนไดเ้มื4อพน้ 3 ปีนบัแต่วนัเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(6) ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(7)  มีบริษทัแกนเป็นธุรกิจหลกั และบริษทัแกนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 78 
 

ขอ้ 78 บริษทัแกนที4ผูย้ื4นคาํขอถือหุน้ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
 (1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72 หรือในกรณีบริษัทแกนมีการลงทุนใน
โครงการที4เป็นสาธารณูปโภคพื3นฐานให้มีคุณสมบติัตามขอ้ 73 ขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 76 ยกเวน้
เรื4องสถานะ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย การมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
การมีตวัแทนในการติดต่อประสานงาน เงื4อนไขเกี4ยวกบัการบริหารกิจการและเงื4อนไขอื4น และนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
 (2) ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน  

(3) มีการประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง 
 กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศตอ้งมีกรรมการที4มีถิ4นที4
อยูใ่นประเทศไทย ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทั
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติบริษัทแกน 
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หมวด 3 
การยื�นคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

ส่วนที� 1 

การยื�นคําขอ 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 79  ใหผู้ย้ื4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียนหุน้สามญัที4ออกทั3งหมด 
 
ขอ้ 80 ในการยื4นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ ให้ผูย้ื 4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียน

พร้อมกบัหรือภายหลงัการยื4นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
ใหผู้ย้ื4นคาํขอยื4นขอจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิที4มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัที4ออกทั3งหมด

และทุกครั3 งที4มีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 
ผูย้ื4นคาํขอไม่อาจยื4นคาํขอใหรั้บหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื4อหุน้สามญั

ของผูย้ื4นคาํขออยู่ระหว่างการถูกสั4งหา้มซื3อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เนื4องจากผูย้ื4นคาํขอมีเหตุ
อยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี3   

(1) อยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัเมื4อไดรั้บแจง้
เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ 

(2) อยูร่ะหว่างการดาํเนินการตามแผนฟื3 นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายหรือ
กฎหมายอื4นในทาํนองเดียวกนัของประเทศที4ผูย้ื4นคาํขอไดจ้ดทะเบียนจดัตั3ง หรือ 

(3) มีการดาํเนินการที4มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง 
 

ขอ้ 81 ผู ้ยื4นคําขอที4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี3  หรือผู ้ยื4นคําขอที4 มี
คุณสมบติัอื4นครบถว้นตามขอ้บงัคบันี3 ยกเวน้คุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้รายย่อย อาจยื4น
คาํขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับหุ้นสามญัที4มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 71 เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนได ้

 
ขอ้ 82 ผูย้ื 4นคาํขอที4ตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื4อให้มีคุณสมบติัครบถว้น

ตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผล
การพิจารณารับหุน้สามญัใหท้ราบ 

เมื4อมีเหตุจาํเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจาย
การถือหุ้นตามวรรคหนึ4 งได้ โดยผูย้ื4นคาํขอต้องแจง้ขอผ่อนผนัและชี3 แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญทั.งหมด 

การขอจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 

การกระจาย 

การถือหุ้น 

ให้มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วน 

เหตุที�ทําให้ไม่อาจ 

ยื�นคําขอ 

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ 
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คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4 ง ทั3งนี3  ระยะเวลา
ผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4ง 

ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอที4มีทุนชาํระแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10,000 ลา้นบาท มีความประสงค์
จะทยอยการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยได้ยื4นแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ในการยื4นขอจดทะเบียนหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการ
กระจายการถือหุ้นเป็นการเพิ4มเติมได ้หากผูย้ื4นคาํขอนั3นเริ4มมีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหนึ4งหรือวรรคสองแลว้ แต่ทั3งนี3  ระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที4
เริ4มทาํการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน 

ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอตามวรรคสามไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อย
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที4กาํหนดตามวรรคสาม ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหหุ้น้สามญัของผูย้ื4น
คาํขอทาํการซื3อขายตามวิธีการที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดได ้

 
ขอ้ 83 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี�ยนแปลงที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ

การดาํเนินงานและฐานะการเงินของผูย้ื�นคาํขอในระหว่างที�ไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 82 คณะกรรมการ
อาจพิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื�นคาํขอเสมือนเป็นการพิจารณาคาํขอใหม่ได ้

 
ขอ้ 84 เมื4อเกิดกรณีใดกรณีหนึ4 งดงัต่อไปนี3  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้ผูย้ื 4น

คาํขอที4ยงัขาดคุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 82 ยื4นคาํขอใหม่ 
(1) ผูย้ื4นคาํขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกาํหนดเวลา

ตามขอ้ 82 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการ

ถือหุน้รายยอ่ย หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอภายหลงัการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตาม

ขอ้ 82 มีการเปลี4ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญัซึ4 งมีผลให้คุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอไม่ครบถว้นตาม
ขอ้บงัคบันี3   
 

ขอ้ 85 ให้ผู ้ยื 4น คาํ ขอ ยื4นคาํ ข อต่อต ลา ดหล ักท รัพ ย ์แ ละ เอก สา ร อื4นต า ม ที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดพร้อมทั3งชาํระค่าธรรมเนียมในการยื4นคาํขอ 

 
ขอ้ 86 ในการยื4นคําขอให้รับหุ้นสามัญ ผูย้ื4นคําขอต้องมีที4ปรึกษาทางการเงินที4 มี

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ 

 

 

การพจิารณาคุณสมบัติ 

ของหลักทรัพย์เสมือน 

เป็นการพจิารณาคําขอ 

ใหม่ 

วิธีการยื�นคําขอ 

การให้ยื�นคําขอใหม่

กรณีขาดคุณสมบัติ 

การกระจายการถือ 

หุ้นรายย่อย 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 
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ส่วนที� 2 

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

 
ขอ้ 87 ในระหว่างพิจารณาคาํขอ หากผูย้ื4นคาํขอประสงค์จะแกไ้ขเพิ4มเติมขอ้มูล

หรือเอกสารที4ยื4นไวต่้อตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อ 85 ให้ยื4นขอแก้ไขเพิ4มเติมได้โดยต้องแสดงข้อ
แตกต่างและเหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพิ4มเติมที4เป็นสาระสาํคญั 
อาจกาํหนดใหก้ารแกไ้ขเพิ4มเติมนั3นมีผลเป็นการยื4นคาํขอใหม่ 

 
ขอ้ 88 ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื4นคาํขอมาชี3แจงและ

ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพิ4มเติมไดต้ามที4เห็นสมควรภายในเวลาที4กาํหนด 
 
ขอ้ 89 ในการพิจารณาคาํขอและสั4งรับหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจมอบหมาย

ให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ที4พิจารณาคุณสมบติัของหุ้นสามญัและผูย้ื4นคาํขอ และสั4งรับหุ้น
สามญัที4ยื4นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื4อเห็นว่าหุน้สามญัดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี3  

ในการพิจารณาคําขอและสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหน้าที4พิจารณาคุณสมบติัของหุ้นบุริมสิทธิ และสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิ
ที4ยื4นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เมื4อเห็นวา่หุน้บุริมสิทธิดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี3  โดยการสั4งรับหุ้นบุริมสิทธิให้สั4งรับพร้อมกบัหรือ
ภายหลงัการสั4งรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 90 ในกรณีที4คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั4งรับหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิของผูย้ื4นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการ
อาจผ่อนผนัคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปนี3 ในการพิจารณาคาํขอและ
สั4งรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิตามขอ้ 89 

(1) ทุนชาํระแลว้ตามขอ้ 72 (2)   
(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 72 (3) (ก) (ข) และ (ง) (ง.1) และ (ง.2) 
(3) ผลการดาํเนินงานตามขอ้ 72 (4)  
(4) ฐานะการเงินและสภาพคล่องตามขอ้ 72 (5) (ข) 

ในการผ่อนผนัตามวรรคหนึ4 ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของ
ผูย้ื4นคาํขอต่อประชาชน 

 

การแก้ไข 

เพิ�มเติมข้อมูล 

การเรียกเอกสาร 

เพิ�มเติม 

การพจิารณา 

รับหุ้นสามัญ 

การพจิารณา 

รับหุ้นบุริมสิทธิ 

การผ่อนผัน 

เกณฑ์คุณสมบัติ

ในเชิงตัวเลขหรือ

เชิงปริมาณ

(Quantitative 

Criteria) 
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ขอ้ 91 ในกรณีที4คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั4งรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิของผูย้ื4นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน อาจทาํให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือ
นโยบายของรัฐ หรืออาจทาํให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื4อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น 
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ได้
รับขอ้มูลอย่างเพียงพอ เป็นตน้ คณะกรรมการจะสั4งไม่รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 92 ในระหว่างที4คณะกรรมการพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญั ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูย้ื4นคาํขอตลอดจนผูที้4เกี4ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซื3อหรือขาย
หุ้นสามญันั3น ทั3งนี3  ให้ผูย้ื4นคาํขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์มื4อมีการซื3อหรือขาย หรือสงสัยว่าจะมี
การซื3อหรือขายหุน้สามญัของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซื3 อหรือขายหุ้นสามญัของบุคคลตามวรรคหนึ4 ง คณะกรรมการอาจ
ไม่พิจารณาคาํขอของผูย้ื4นคาํขอ 

 
ขอ้ 93 คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิให้เสร็จ

ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที4ถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื4นคาํขอแลว้  
การนับเวลาตามวรรคหนึ4 ง มิให้นับเวลาตั3งแต่วนัที4ผูย้ื4นคาํขอไดข้อแกไ้ขเพิ4มเติม

ข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 87 หรือวนัที4ตลาดหล ักทรัพย ์ได ้สั 4งการตามข้อ 88 จนถึงวนัที4
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มลูหรือเอกสารโดยถกูตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 94 ก่อนที4คณะกรรมการจะสั4งรับหุ้นสามญัของผูย้ื 4นคาํขอเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ใหผู้ย้ื4นคาํขอหา้มบุคคลตามที4คณะกรรมการกาํหนดนาํหุน้และหลกัทรัพยอ์อกขายตามที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

ในกรณีที4บุคคลดงักล่าวไดร้ับหลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้น
จากผูย้ื4นคาํขอหรือมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการหา้มขาย ใหผู้ย้ื4นคาํขอ
หา้มบุคคลนั3นนาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 95 การพิจารณาคาํขอให้รับหุ้นสามญั ให้คณะกรรมการลงคะแนนเสียงโดย

เปิดเผย ยกเวน้กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 1 คนร้องขอ และที4ประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้งคะแนนลบั 
 
ขอ้ 96 เมื4อคณะกรรมการพิจารณาคาํขอแลว้เห็นว่าหุ้นสามญัที4ยื4นขอจดทะเบียน

มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ เงื4อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี3  ให้ผูย้ื4นคาํขอลงนามใน
ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ก่อนที4คณะกรรมการ

ระยะเวลาในการ

พจิารณา 

การห้ามขายหุ้น

ภายในเวลาที�กาํหนด 

การสั�งรับหลกัทรัพย์ 

การพจิารณารับหุ้น

ของผู้ยื�นคาํขอ 

การห้ามซื2อหรือ 

ขายหุ้นสามัญ 

ในระหว่างที�

คณะกรรมการ

พจิารณาคําขอ 

การลงนาม 

ในข้อตกลง 

การจดทะเบียน 
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จะสั4งรับหุน้สามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาํหนดเงื4อนไขไดต้ามที4
เห็นสมควร  

ในการลงนามของผูย้ื4นคาํขอ ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัผูย้ื4นคาํขอเป็น
ผูล้งนามโดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื4นคาํขอ  

 
ขอ้ 97 ใหหุ้น้สามญัและหุน้บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเริ4มทาํการซื3อขาย

ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที4สั4งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีที4มีเหตุ
จาํเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรทาํการซื3อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั3นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
ระยะเวลาดงักล่าว ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดวนัเริ4มทาํการซื3อขายเป็นอยา่งอื4นได ้

 
ขอ้ 98 ให้ผูย้ื4นคําขอชําระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและ

ค่าธรรมเนียมในส่วนที4เกี4ยวขอ้งกบัการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและภายในระยะเวลาที4
คณะกรรมการกาํหนด 

 
ขอ้ 99 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพิ4มทุนให้ยื4นขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิที4ไดจ้ดทะเบียนในประเภทเดียวกนัในส่วนเพิ4มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
การพิจารณาคําขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ4มทุนให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงื4อนไข และวิธีการที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

หมวด 4 
ที�ปรึกษาทางการเงนิ 

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

ขอ้ 100 ที4ปรึกษาทางการเงินตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานจึงจะ
ร่วมจดัทาํคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 
ขอ้ 101 ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขอมีที4ปรึกษาทางการเงินหลายราย ให้ผูย้ื4นคาํขอกาํหนด

ที4ปรึกษาทางการเงินหลกัที4จะตอ้งรับผิดชอบตามขอ้บงัคบันี3  
 

ขอ้ 102 ใหผู้ย้ื4นคาํขอมีที4ปรึกษาทางการเงินต่อเนื4องเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที4
หลกัทรัพยข์องผูย้ื4นคาํขอเริ4มซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิ�มทุน 

วันเริ�มทําการ 

ซื.อขาย 

ค่าธรรมเนียม 

การรับหลกัทรัพย์ 

กรณีผู้ยื�นคําขอมี 

ที�ปรึกษาทาง การเงิน 

หลายราย 

คุณสมบัติ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

 

กาํหนดระยะเวลา

ดาํเนินการของ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 
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ในกรณีผูย้ื 4นคาํขอมีบุคคลไทยถือหุ ้นตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  ให้มีที4ปรึกษา
ทางการเงินต่อเนื4องเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที4หลกัทรัพยข์องผูย้ื4นคาํขอเริ4 มซื3อขายในตลาด
หลกัทรัพย ์

(1) ผูย้ื 4นคาํขอมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของผูย้ื4นคาํขอ หรือ 

(2) ผูย้ื4นคาํขอมีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของผูย้ื4นคาํขอ เนื4องจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื4นหรือมีเงื4อนไขในการร่วมทุนกบั
ภาครัฐ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนบัการถือหุ้นของบุคคลไทย 
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนสําหรับบริษัท
ต่างประเทศ  

ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผนักาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ4 งได้ตามที4
เห็นสมควร 

 
ขอ้ 103 การเปลี4ยนแปลงที4ปรึกษาทางการเงินซึ4 งกระทาํในระหว่างระยะเวลาที4

กาํหนดไวใ้นขอ้ 102 จะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณีที4มีเหตุผลและความจาํเป็นเท่านั3น และผูย้ื4นคาํขอ
จะตอ้งจดัทาํและส่งคาํชี3แจงแสดงเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว พร้อมทั3งแจง้รายชื4อของที4ปรึกษา
ทางการเงินรายใหม่ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

ให้ที4ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ตามวรรคหนึ4 งมีหน้าที4ในการดําเนินการตาม
ขอ้บงัคบันี3ภายในระยะเวลาที4ยงัเหลืออยูข่องที4ปรึกษาทางการเงินที4ตนถกูตั3งขึ3นมาแทน 

 
ขอ้ 104 ใหที้4ปรึกษาทางการเงินดาํเนินการดงันี3  

(1) จดัเตรียมและยื4นคาํขอให้รับหลกัทรัพย ์รวมทั3งเอกสารอื4นตามที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดต่อตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ติดต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพย ์
(3) กระทาํการใดๆ เพื4อใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื4นคาํขอไดเ้ขา้ใจ

ถึงหน้าที4ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ประกาศมติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ 
ตลอดจนวิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  

(4) ให้คาํรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยว์่า ผูย้ื4นคาํขอไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
ที4สาํคญัของผูย้ื4นคาํขอโดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 

(5) ให้ความเห็นต่อตลาดหลกัทรัพย์ว่า ผูย้ื4นคาํขอมีคุณสมบติัครบถว้น
เหมาะสมที4จะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

การเปลี�ยนแปลง 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การดาํเนินงานของ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 
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(6) ให้คําแนะนําต่อผู ้ยื4นคําขอในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ 
ตลอดจนวิธีการปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(7) ติดตามผลการดําเนินงานและร่วมชี3 แจงกับผูย้ื4นคําขอ เมื4อมีกรณี
ดงัต่อไปนี3 เกิดขึ3น 

(ก) ขอ้มูลผลการดํา เนินงานที4เกิดขึ3นจริงเมื 4อเปรียบเทียบกบั
ประมาณการแลว้มียอดขายหรือรายไดร้วมแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 หรือกาํไร
สุทธิของผูย้ื4นคาํขอแตกต่างจากประมาณการเกินกว่าร้อยละ 25 

(ข) มีการ เปลี4ยนแปลงการถือหุ้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ4 งรวมกันแล้วถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของผูย้ื4นคําขอ อันมีผลให้เกิดการ
เปลี4ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ริหารหรือนโยบายการบริหารงานอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ค) การใช้เงินทุนที4ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ตกต่างไปจาก
วตัถุประสงค์ที4กาํหนดไวข้ณะดาํเนินการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 
ของเงินทุนที4ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรัพย ์

(ง) กรณีใดๆ ซึ4 งอาจมีผลกระทบกระเทือนหรือมีการเปลี4ยนแปลง
ต่อคุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนตามที4ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร 

การให้คาํรับรองและความเห็นของที4ปรึกษาทางการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยต์าม
วรรคหนึ4งใหใ้ชแ้บบรายงานแนบทา้ยขอ้บงัคบันี3  

 
ขอ้ 105 ในการปฏิบติังานเป็นที4ปรึกษาทางการเงิน ที4ปรึกษาทางการเงินตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถและความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ 
 

ขอ้ 106 เวน้แต่ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื4น ห้ามมิให้ที4ปรึกษา
ทางการเงินร่วมจดัทาํคาํขอให้รับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้กบัผูย้ื4นคาํขอ ในกรณีที4
ปรากฏว่าที4ปรึกษาทางการเงินมีความเกี4ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบั
ผูย้ื4นคาํขอในลกัษณะที4อาจเป็นเหตุใหที้4ปรึกษาทางการเงินนั3นขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน
ตามที4กาํหนดในประกาศสาํนกังานว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบที4ปรึกษาทางการเงินและขอบเขต
การดาํเนินงาน 

 
ขอ้ 107 ในกรณีที4 ที4ปรึกษาทางการเงินรายใดดําเนินการตามข้อ 104 บกพร่อง 

หรือไม่เหมาะสม หรือดาํเนินการโดยไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและความระมดัระวงัอย่างเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานเยี4ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนขอ้ 106 ให้ตลาดหลกัทรัพย์มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี3  

การปฏิบัติหน้าที�

ของที�ปรึกษา

ทางการเงิน 

กรณีห้ามมิให้ที�

ปรึกษาทางการเงิน

ร่วมจัดทําคําขอให้

รับหลกัทรัพย์ 

กรณีที�ปรึกษา

ทางการเงิน 

ดาํเนินการบกพร่อง  
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(1) แจง้ตกัเตือนและสั4งใหที้4ปรึกษาทางการเงินปรับปรุงการดาํเนินงาน
ใหดี้ขึ3นจนเป็นที4น่าพอใจ 

(2) สั4งพกัการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวเป็นระยะเวลา
ตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการสั4งพักตามวรรคหนึ4 งให้ที4ปรึกษาทางการเงินนั3นเป็น
หนงัสือและเมื4อพน้ระยะเวลาการสั4งพกัแลว้ ใหบุ้คคลนั3นดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินต่อไปได ้
 

ขอ้ 108 ที4ปรึกษาทางการเงินรายใดที4สํานกังานสั4งพกัการให้ความเห็นชอบในการ
เป็นที4ปรึกษาทางการเงิน บุคคลนั3นจะดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินต่อไปไดเ้มื4อพน้ระยะเวลา
สั4งพกัตามที4สาํนกังานกาํหนด 

 
ขอ้ 109 ในกรณีที4สํานกังานเพิกถอนการให้ความเห็นชอบการเป็นที4ปรึกษา

ทางการเงินรายใด ห้ามมิให้บุคคลนั3นดาํเนินการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินในการร่วมจดัทาํคาํขอให้
หลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกว่าจะไดย้ื4นคาํขอความเห็นชอบใหม่ต่อสํานักงานและ
สาํนกังานไดพิ้จารณาเห็นชอบการเป็นที4ปรึกษาทางการเงินของบุคคลดงักล่าวแลว้ 

 
ขอ้ 110 ให้ที4ปรึกษาทางการเ งินของผู ้ยื4นคําขอที4อยู่ระหว่างยื4นคําขอให้รับ

หลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการยงัไม่ไดส้ั4งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัที4ขอ้บงัคบั
นี3ใชบ้งัคบัมีหนา้ที4ดาํเนินการตามขอ้บงัคบันี3ดว้ย 
 

หมวด 5 

การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที�เกี�ยวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 111 ในหมวดนี3  
“หลกัทรัพย”์ หมายความว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิที4จะซื3อหุ้น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ

หลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ได ้
“สถาบนัการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และให้หมายความ

รวมถึงสถาบนัการเงินอื4นใดที4คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
“ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน” หมายความว่า ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยที์4มีหนา้ที4จดัหา

หุน้ส่วนเกินเพื4อส่งมอบใหแ้ก่ผูไ้ดร้ับการจดัสรรหรือส่งคืนใหแ้ก่ผูใ้หย้ืมตามขอ้ผกูพนัในการ
จดัสรรหุน้ส่วนเกิน 

นิยาม 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

ที�สํานักงานสั�งพกั

การให้ความเห็นชอบ 

ที�ปรึกษาทางการเงิน

ที�สํานักงานเพิกถอน

การให้ความเห็นชอบ 

ให้ที�ปรึกษาทางการ

เงินที�อยู่ระหว่างยื�น

คําขอปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี2 
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“จดัสรรหุน้ส่วนเกิน” หมายความวา่ การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื3อเกินกว่าจาํนวนหุน้
ที4จดัจาํหน่ายโดยการจดัสรรหุ้นเกินจาํนวนดงักล่าวไดก้ระทาํไปพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นที4
จดัจาํหน่าย 

“ขาย” หมายความวา่ ขาย จาํหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี4ยน หรือกระทาํการใดๆ อนัเป็น
การจาํหน่ายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ออกจากการครอบครอง หรือกระทาํการใดๆ ซึ4 งจะมีผลเป็นการ
จาํหน่ายหุน้หรือหลกัทรัพยอ์อกจากการครอบครองเป็นการล่วงหนา้ เวน้แต่โดยทางมรดกหรือไดรั้บ
อนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยเ์พื4อการให้ยืมหุ้นแก่ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที4จดัจาํหน่าย 

“ผลกาํไร” หมายความวา่  ผลต่างของราคาหุน้หรือราคาหลกัทรัพยที์4เกิดจากราคาขาย
ที4สูงกว่าราคาซื3อซึ4 งคาํนวณจากราคาหุ้นหรือราคาหลกัทรัพย ์ณ วนัที4บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดม้า 
ซึ4 งไม่รวมค่านายหนา้หรือประโยชน์อื4นใดที4เกี4ยวขอ้ง และใหค้าํนวณแยกเป็นแต่ละรายการโดยไม่
นาํมาหกัลบกนั โดยในการคาํนวณราคาซื3อหรือราคาขายใหถื้อตามราคาซื3อหรือราคาขายที4เกิดขึ3นจริง 
แต่ทั3งนี3  ราคาขายตอ้งไม่ตํ4ากว่าราคาเฉลี4ยของหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าวที4ปรากฏตามรายงานการ
ซื3อขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัที4มีการซื3อขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั3น 
 

ขอ้ 112 ให้ผูย้ื4นคาํขอสั4งห้ามบุคคลดงัต่อไปนี3  นาํหุ้นของตนซึ4 งมีจาํนวนรวมกนั
เป็นจาํนวนร้อยละ 55 ของทุนชาํระแลว้หลงัวนัที4ผูย้ื4นคาํขอเสนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้เสร็จและ
หลกัทรัพยอื์4นที4อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามอตัราส่วนของหุ้นที4บุคคลดงักล่าวถูกสั4ง
หา้มขายออกขายภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 113   

(1) ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารของผูย้ื4นคาํขอ 
(2) ผูถื้อหุ้นรายอื4นๆ ในกรณีที4บุคคลตาม (1) มีจาํนวนหุน้รวมกนัตํ4ากว่า

จาํนวนที4กาํหนดขา้งตน้ 
 

ขอ้ 113 การหา้มขายตามขอ้ 112 ใหมี้กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที4หุน้ของผูย้ื4น
คาํขอเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยภายหลงัจากวนัที4หุน้ของผูย้ื4นคาํขอทาํการซื3อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยค์รบ 1 ปี ให้บุคคลที4ถ ูกสั 4งห้ามขายตามขอ้ 112 สามารถทยอยขายหุ้นหรือ
หลกัทรัพยที์4ถูกสั4งห้ามขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นหรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถูกสั4ง
หา้มขายตามขอ้ 112 และขอ้ 114 และเมื4อครบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถ
ทยอยขายในจาํนวนร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพยท์ั3งหมดที4ถกูสั4งหา้มขายดงักล่าว  

กรณีผูย้ื4นคาํขอไม่มีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการประกอบธุรกิจหลกัก่อนยื4นคาํขอใหรั้บ
หุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหร้ะยะเวลาการหา้มขายมีกาํหนดตั3งแต่วนัที4หุน้ของผูย้ื4นคาํขอเริ4มทาํ
การซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยจ์นถึงวนัที4ผูย้ื4นคาํขอมีรายไดเ้ชิงพาณิชยจ์ากการประกอบธุรกิจหลกั
ครบ 3 ปี 

บุคคลที�ถูกสั�งห้าม

ขายหุ้นของตนเอง 

ระยะเวลาการห้ามขาย

หุ้นหรือหลกัทรัพย์ 
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ในกรณีผูย้ื4นคาํขออาศัยคุณสมบติัการประกอบธุรกิจทั4วไปตามข้อ 72 หรืออาศัย
คุณสมบติัการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ตามขอ้ 77 ที4มีบริษทัแกนประกอบธุรกิจทั4วไปในการยื4น
คาํขอให้รับหุ้นของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์มีบุคคลไทยถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี3  ใหก้ารห้ามขายตามขอ้ 112 มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที4หุน้ของผูย้ื4นคาํขอเริ4มทาํ
การซื3 อขายในตลาดหลักทรัพย ์ โดยภายหล ังจากวนัที4 หุ ้นของผูย้ื 4นคาํขอทาํการซื3 อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยค์รบกาํหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ให้บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายตามขอ้ 112 สามารถ
ทยอยขายหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ถูกสั4งหา้มขายไดใ้นจาํนวนร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้หรือหลกัทรัพย์
ทั3งหมดที4ถกูสั4งหา้มขายตามขอ้ 112 และขอ้ 114 

(1) ผูย้ื4นคาํขอที4มีบุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนสิทธิออก
เสียงทั3งหมดของผูย้ื4นคาํขอ หรือ 

(2) ผูย้ื4นคาํขอที4มีบุคคลไทยถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของผูย้ื4นคาํขอ เนื4องจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื4นหรือมีเงื4อนไขในการร่วมทุนกบั
ภาครัฐ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนบัการถือหุ้นของบุคคลไทย 
ใหพิ้จารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
 

ขอ้ 114 ในกรณีที4มีเหตุดงัต่อไปนี3 เกิดขึ3นในช่วงระยะเวลาการห้ามขายตามขอ้ 113 
ใหผู้ย้ื4นคาํขอสั4งหา้มบุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามขอ้ 112 นาํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ไดรั้บการจดัสรรหรือ
การแปลงสภาพออกขายตามอตัราส่วนของหุ้นหรือหลกัทรัพยข์องบุคคลดงักล่าวที4ถูกห้ามขายและ
ระยะเวลาการหา้มขายที4เหลืออยูต่ามขอ้ 113 

(1) ผูย้ื4นคาํขอมีการเพิ4มทุนและจดัสรรหุน้เพิ4มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(2) ผูย้ื4นคาํขอมีการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(3) ผูถื้อหุน้เดิมมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้ 

ขอ้ 115 บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายใดประสงค์จะให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นของตน
เพื4อการจดัสรรหุ้นส่วนเกินตอ้งไดร้ับอนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยให้บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขาย
ยื4นคาํขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยผ์า่นผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี 

การยืมหุน้เพื4อจดัสรรหุน้ส่วนเกินตามวรรคหนึ4งตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนั
แรกที4หุน้ที4ออกใหม่ของผูย้ื4นคาํขอหรือของบริษทัจดทะเบียนจะเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 116 ใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนนาํหุน้หรือหลกัทรัพยข์องบุคคลที4ถูกสั4ง

ห้ามขายมาฝากไวก้ับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที4ตลาดหลักทรัพย์กาํหนด ก่อนที4คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุ้นของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3 อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนที4ตลาดหลกัทรัพย์จะ

การห้ามขายหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ที�ได้รับ

จากการจัดสรรหรือ

แปลงสภาพจากหุ้นที�

ถูกสั�งห้ามขาย 

การดาํเนินการใน

กรณีที�ให้ผู้จัดหา

หุ้นส่วนเกนิยืมหุ้น 

การนําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์มาฝาก

ไว้กบัศูนย์รับฝาก 
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พิจารณารับหุน้เพิ4มทุนเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 3 วนันบัแต่วนัที4ผูย้ื4นคาํขอไดแ้จง้
สิทธิหรือไดรั้บชาํระเงินค่าซื3อหลกัทรัพย ์แลว้แต่กรณี 

 
ขอ้ 117 เมื4อมีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการตามที4กาํหนดในขอ้ 112 ขอ้ 113 

หรือขอ้ 116 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์อาํนาจพิจารณาผ่อนผนั โดยให้ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน
แจง้ขอผอ่นผนัเป็นหนงัสือและชี3แจงเหตุผลที4ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้

ในกรณีที4อยู่ระหว่างการดาํเนินการยื4นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพยพ์ิจารณารับหุ้น
ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ผูย้ื4นคาํขอแจง้ผ่อนผนัพร้อมกบัการยื4นคาํขอให้
ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 118  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยต์ามขอ้ 116 ไดใ้น

กรณีดงัต่อไปนี3  
(1) บุคคลที4ถูกสั4งหา้มขายไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4หา้มขายไปจาํนาํ

หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินไวแ้ลว้ก่อนที4คณะกรรมการจะสั4งรับหุน้ของผูย้ื4น
คาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (2) บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายจะนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยที์4ห้ามขายไปจาํนาํ
หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหรือให้ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินยืมเพื4อการจดัสรร
หุน้ส่วนเกิน 

บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายตอ้งทาํสัญญากบัผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินโดยกาํหนดเวลาส่งคืน
หุ้นให้บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายภายในระยะเวลาที4กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการจดัสรรหุน้เกินกวา่จาํนวนที4จดัจาํหน่าย 

 
ขอ้ 119 ในกรณีที4บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายนาํหุ้นหรือหลกัทรัพยที์4ห้ามขายไปจาํนาํ

หรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํเนินการ
ใหส้ถาบนัการเงินทาํหนงัสือรับรองว่าบุคคลที4ถูกสั4งหา้มขายดงักล่าวไดน้าํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4หา้ม
ขายไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัตน และส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยก่์อนที4คณะกรรมการ
จะพิจารณารับหุ้นของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3 อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือก่อนที4ตลาดหลกัทรัพย์จะ
พิจารณารับหุ้นเพิ4มทุนเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4ไดท้าํสัญญาจาํนาํ
หรือสัญญาวางหลกัประกัน แลว้แต่กรณี ทั3 งนี3  หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุจาํนวนหุ้นหรือ
หลกัทรัพยที์4จาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมดว้ย 

ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการนาํหุน้หรือหลกัทรัพยที์4ห้าม
ขายไปจาํนาํหรือวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินตามวรรคหนึ4ง โดยผูย้ื4นคาํขอตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามแบบและวิธีการตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดก่อนที4คณะกรรมการ

การขอผ่อนผัน 

เหตุแห่งการ 

ผ่อนผัน 

การดาํเนินการในกรณี

ที�นําหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ที�ห้ามขาย

วางเป็นหลกัประกนักบั

สถาบันการเงิน 

การทําสัญญกําหนด 

เวลาส่งคืนหุ้นกรณี 

การจัดสรรหุ้นเกนิกว่า

จํานวนที�จัดจําหน่าย 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

46 

จะพิจารณารับหุน้ของผูย้ื4นคาํขอเพื4อซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวโดยวิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่าน        
สื4ออิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่ชกัชา้ภายหลงัตลาดหลกัทรัพยผ์อ่นผนัการฝากหุน้หรือหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 
ขอ้ 120 ในกรณีที4มีการไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็นหลกัประกนัการกูย้ืมหรือการ

ส่งคืนหุน้ที4ยืม และยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาการหา้มขายตามที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 113 ใหผู้ย้ื4นคาํขอนาํหุน้
หรือหลกัทรัพยด์ังกล่าวมาฝากไวก้ับศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามที4กาํหนดไวใ้นข้อ 116 ภายใน
ระยะเวลาดงัต่อไปนี3 ต่อไปจนครบกาํหนดระยะเวลาการหา้มขายตามที4กาํหนดไวใ้นขอ้ 113 

(1) ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที4ไดมี้การไถ่ถอนจาํนาํหรือการวางเป็น
หลกัประกนัการกูย้ืม 

(2) ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัที4ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินจดัหาหุ ้นเพื4อ
ส่งคืนให้แก่บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดค้รบถว้นหรือวนัสิ3นสุดระยะเวลาที4ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตอ้ง
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนใหแ้ก่บุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัสรรหุน้เกินกว่าจาํนวนที4จดัจาํหน่าย ทั3งนี3  แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วน
เกินจ ัดหาหุ ้นเ พื4อส่งคืนหุ้นที4ยืมโดยวิธีการใช้สิทธิซื3 อหุ้นจากผูถ้ือหุ ้นเดิมหรือซื3 อหุ ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

(3) ภายใน 12 วนัทาํการนับแต่วนัที4ผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกินจัดหาหุ้นเพื4อ
ส่งคืนให้แก่บุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดค้รบถว้นหรือวนัสิ3นสุดระยะเวลาที4ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินตอ้ง
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนใหแ้ก่บุคคลที4ถกูสั4งหา้มขายตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัสรรหุ้นเกินกว่าจาํนวนที4จดัจาํหน่าย ทั3งนี3  แลว้แต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
จดัหาหุน้เพื4อส่งคืนหุน้ที4ยืมโดยวิธีการใชสิ้ทธิซื3อหุน้จากผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 121 ในกรณีที4บุคคลที4ถูกสั4งห้ามไดข้ายหุ้นหรือหลกัทรัพย์อนัเป็นการฝ่าฝืน

ขอ้บงัคบันี3  ใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลกาํไรจาก
การขายหุน้หรือหลกัทรัพยน์ั3นและนาํส่งค่าปรับใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 7 วนันบัแต่วนัที4มีการฝ่าฝืน
หรือวนัที4ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

ในกรณีที4ผู ้ยื4นคําขอหรือบริษัทจดทะเบียนไม่นําหุ้นมาฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที4กาํหนดตามขอ้ 120 (2) และ (3) อนัเนื4องมาจากการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการของบุคคลที4ถูกสั4งห้ามขาย ให้ถือว่าบุคคลที4ถูกสั4งห้ามขายไดข้ายหุ้นอนัเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้บงัคบันี3  และใหผู้ย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนปรับบุคคลดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัผลต่าง
ของราคาเสนอขายหุน้ที4จดัจาํหน่ายกบัราคาหุน้ที4ใหย้ืมซึ4งคาํนวณจากราคาหุน้ ณ วนัที4บุคคลที4ถูกสั4ง
ห้ามขายไดม้า แต่ทั3งนี3 เงินค่าปรับตอ้งไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท และนาํส่งค่าปรับให้ตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที4มีการฝ่าฝืนหรือวนัที4ผูย้ื4นคาํขอหรือบริษทัจดทะเบียนทราบการฝ่าฝืนดงักล่าว 

การดาํเนินการใน

กรณีที�มีการไถ่ถอน

จํานําหรือวางเป็น

หลกัประกนั และยัง

อยู่ในระยะเวลาการ

ห้ามขาย 

การฝ่าฝืน 
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หมวด 6 

การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
--------------------------------------------------- 

 
*ขอ้ 122 บริษัทจดทะเบียนต้องดํารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นหมวดนี5  
(*ความในข้อ 122 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื+ อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 
23 กันยายน 2559 ซึ+งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที+ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 122/1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัของหลกัทรัพยต์ามบทที4 3 การรับ

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื4นคาํ
ขอจดทะเบียนหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื4อการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary 
Listing ในหมวด 1 คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ยกเวน้การดาํรงคุณสมบติัเรื4องมูลค่าที4ตราไวใ้หเ้ป็นไป
ตามขอ้ 122/2 

 
*ข้อ 122/2 บริษัทจดทะเบียนต้องไม่ลดมูลค่าที4ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้น

บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท ยกเวน้เป็นการดาํเนินการ
ในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ4งดงัต่อไปนี3   

(1) หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั3นมี
ราคาปิดในแต่ละวนัทาํการซื3อขายตั3งแต่ 100 บาทขึ3นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกนั 

(2) บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างดาํเนินการตามแผนฟื3 นฟูกิจการ หรือ
ปรับโครงสร้างหนี3 กับสถาบนัการเงิน ทั3 งนี3  บริษทัจดทะเบียนต้องดาํเนินการให้หุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิซึ4 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าที4ตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุ้นละ 0.5 บาทให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนบัแต่วนัที4ลดมูลค่าที4ตราไวข้องหุน้นั3นจนมีมูลค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาท หรือก่อน
พน้เหตุอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่วนัใดจะเป็นวนัที4ถึงกาํหนดหลงัสุด 

(3) บริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างและไดรั้บความเห็นชอบจาก
ตลาดหลักทรัพย์ ทั3 งนี3  บริษัทจดทะเบียนต้องดําเนินการให้หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิซึ4 งเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีมูลค่าที4ตราไวไ้ม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน
นบัแต่วนัที4ลดมลูค่าที4ตราไวข้องหุน้นั3นจนมีมลูค่านอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาท 

  (*เพิ+มเติมความข้อ 122/1 และ 122/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง การ
รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 23 กันยายน 2559 ซึ+งมีผล
บังคับใช้ตั�งแต่วนัที+ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

หน้าที�ดาํรง

สถานะการเป็น

บริษัทจดทะเบียน 

 

หน้าที�ดาํรงคุณ

สมับติของ

หลกัทรัพย์ 

 

การดาํรงมูลค่าที� 

ตราไว้ของหุ้น 
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ขอ้ 123 บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมที4 มี
คุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
  (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ที4กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  
  (2) ไ ม่ เ ป็ น บุ ค ค ล ที4 ฝ่ า ฝื น ข้อ บัง ค ับ  ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ  คาํ สั4 ง  
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียน
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั ที4อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปลี4ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพย์อาจกาํหนดแนวทางการพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการห้าม
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมที4ขาดคุณสมบติัตามวรรคหนึ4ง เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน โดยพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิด และเจตนาใน
การกระทาํ ตลอดจนผลกระทบในการประกอบกิจการหรือการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน หรือ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุน 

 
ขอ้ 124 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการและตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขดงัต่อไปนี3   

(1) มีกรรมการซึ4 งมีองคป์ระกอบตามที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(2) ปฏิบัติตามเ งื4 อนไขเ กี4 ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทตาม
หลกัเกณฑ์ที4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศ ตามที4
สาํนักงานกาํหนดเพื4อให้ผูถื้อหุ้นของผูย้ื4นคาํขอได้รับความคุ้มครองในลกัษณะที4เทียบเคียงกับ
ผูถื้อหุน้ในบริษทัอื4นที4เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุนเป็นการทั4วไปในประเทศไทย (ถา้มี) 

(3) ปฏิบติัตามเงื4อนไขอื4นหรือขอ้ตกลงพิเศษเกี4ยวกบัการรับหลกัทรัพยข์อง
ผูย้ื4นคาํขอตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเพื4อคุม้ครองประโยชนข์องผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

 
 ขอ้ 125 บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบกาํกบัดูแลกิจการที4ดีเพื4อกาํกบัดูแล
การดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที4ถูกตอ้ง โดยตอ้งมี
บุคคลดงัต่อไปนี3  

(1)  กรรมการอิสระซึ4 งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที4กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ4งมีองคป์ระกอบ คุณสมบติัตามที4กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ และมีขอบเขตการดาํเนินงานตามที4
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

กรรมการ ผู้บริหาร

และผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท

จดทะเบียน 

การกาํกบัดูแล 

และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

เงื�อนไข 

ปฏิบัติเพิ�มเติม 
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ในกรณีที4คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่าตามที4กาํหนดขา้งตน้ ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนดําเนินการแต่งตั3 งเพิ4มเติมให้ครบตามจํานวนที4กําหนดภายใน 3 เดือนนับแต่วนัที4
คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกวา่จาํนวนที4กาํหนดไว ้

ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีเหตุจาํเป็นไม่อาจดาํเนินการแต่งตั3 งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาตามวรรคสอง หากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก็อาจผ่อนผนั
ระยะเวลาการแต่งตั3งคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวได ้แต่ทั3งนี3 ระยะเวลาดงักล่าวตอ้งไม่เกินกว่า 
6 เดือนนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดระยะเวลาตามที4กาํหนดในวรรคสอง  

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทําและนําส่งรายชื4อและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
ขอ้ 126  บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีที4ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานกังาน

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 
 

ขอ้ 127  บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

 
ขอ้ 128  บริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยตอ้งไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
 

ขอ้ 129  บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงคุณสมบติัเรื4องการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งมี
จาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 15 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน หรือมีจาํนวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยและจาํนวน
รวมของหุน้ที4ถือโดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวตามที4คณะกรรมการอาจผอ่นผนัตามขอ้บงัคบันี3   

ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนมีจาํนวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยและจาํนวนรวมของหุน้ที4
ถือโดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวนอ้ยกว่าที4กาํหนดตามวรรคหนึ4 ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีหนงัสือแจง้ถึงกรณี
ดงักล่าวและให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการกระจายการถือหุ้นให้ครบถว้นตามจาํนวนดงักล่าว
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที4ครบกาํหนดระยะเวลาในการนาํส่งรายงานการกระจายการถือหุน้ตามแนวทาง
ที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุน้ไดภ้ายในระยะเวลาที4
กาํหนดตามวรรคสอง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศเป็นการทั4วไปว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่
สามารถดาํเนินการกระจายการถือหุ้นใหค้รบถว้น และบริษทัจดทะเบียนนั3นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
รายปีส่วนเพิ4มนอกจากค่าธรรมเนียมรายปีที4บริษทัจดทะเบียนต้องชาํระตามปกติและรายงาน
ความคืบหนา้ในการดาํเนินการกระจายการถือหุน้ ตามแนวทางที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ผู้สอบบัญชี 

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

การควบคุมภายใน 
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ขอ้ 130 ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ บริษทัจดทะเบียน

ดงักล่าวตอ้งดาํรงคุณสมบติัเพิ4มเติมดงัต่อไปนี3ดว้ย 
(1)  แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจ

บริหารจดัการบริษทัแกนไดต้ามสดัส่วนการถือหุน้ 
(2) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 

(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
(3)  ถือหุ้นในบริษทัแกน 1 บริษทัตลอดเวลาที4เป็นบริษทัจดทะเบียน 

โดยอาจเปลี4ยนบริษทัแกนไดเ้มื4อพน้ 3 ปีนบัแต่วนัเริ4มทาํการซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์และ 
(4)  มีบริษัทแกนเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทแกนต้องดํารงคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี3  
(ก) ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(ข) มีการประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง  

 กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที4จดัตั3งตามกฎหมายต่างประเทศตอ้งมี
กรรมการที4มีถิ4นที4อยู่ในประเทศไทย ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

  
ขอ้ 131 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทย

ตามหลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ เพื4อเป็น
ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

 
ขอ้ 132 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกที4

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

 
2. ผู้ยื�นคําขอจดทะเบียนหุ้นสามญั 

เพื�อการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 
--------------------------------------------------- 

 
ขอ้ 133  ให้นาํหลกัเกณฑ์ในส่วนของ 2. ผูย้ื4นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัเพื4อการ

เป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ใชก้บัผูย้ื4นคาํขอที4เป็นบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing  

 

บริษัทจดทะเบียน

ที�ประกอบธุรกจิ

โดยการถือหุ้นใน 

บริษัทแกน 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 

หลกัเกณฑ์ที�ใช้กบั

บริษัทต่างประเทศที�ยื�น

คําขอจดทะเบียนแบบ  

Secondary Listing 
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ขอ้ 134 ผูย้ื4นคาํขอจะยื4นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  

(1) คุณสมบัติของหลักท รัพย์ตา มบทที4  3  ก า รรับหุ้นสา มัญหรื อ
หุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื4นคาํขอจดทะเบียน
หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพื4อการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 1 
คุณสมบติัของหลกัทรัพย ์ 

(2) คุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
(ก) สถานะและคุณสมบติั  

เป็นบริษทัต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
สาํหรับบริษทัต่างประเทศและไม่อยู่ระหว่างการแกไ้ขคุณสมบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือ
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั หรือหลกัเกณฑอื์4นใด
ในทาํนองเดียวกนั ตามหลกัเกณฑ์ที4ตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลในต่างประเทศ
กาํหนด 

(ข) คุณสมบติัเพิ4มเติม  
มีทุนชาํระแลว้ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่อง ดงันี3   
(ข.1)  บริษทัที4มีการประกอบธุรกิจทั4วไป ตอ้งมีคุณสมบติัตาม

ขอ้ 72 (2) (4) และ (5) หรือ 
 (ข.2) บริษัทที4ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื3นฐานต้องมี

คุณสมบติัดงัต่อไปนี3  
 (ข.2.1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 72 (2) และ (5) โดยในเรื� อง

ผลการดาํเนินงานใหมี้ลกัษณะดงันี5   
(ก) กรณีผู ้ยื4นคําขอลงทุนในโครงการที4 เป็น

สาธารณูปโภคพื3นฐานซึ4งเป็นประโยชนต่์อประเทศไทย ใหไ้ดรั้บยกเวน้เรื4องผลการดาํเนินงาน 
(ข) กรณีผู ้ยื4นคําขอลงทุนในโครงการที4 เป็น

สาธารณูปโภคพื3นฐานซึ4 งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ใหมี้การดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของ
กรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื4องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ และมี
ผลการดาํเนินงานและมีรายไดเ้ชิงพาณิชยไ์ม่นอ้ยกวา่ 1 ปีก่อนยื4นคาํขอ 

ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือ
ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงาน
ต่อเนื4องไดห้ากผูย้ื4นคาํขอมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและ
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั3งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือ
การรวมกิจการ 

(ข.2.2) มีคุณสมบติัตามขอ้ 73 (2) และ (3) 

คุณสมบัติของ 

บริษัทต่างประเทศ 

ที�ยื�นคําขอจดทะเบียน

แบบ Secondary 

Listing 
 

คุณสมบัติเพิ�มเติม 

สถานะและ 

คุณสมบัติ 
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 (ค) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 
 (ค.1) มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามขอ้ 72 (3) (ก) (ข) 

และ (ค) หรือผูย้ื4นคาํขอตอ้งแสดงไดว้่าหุ้นจะมีการซื3อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑก์รณีใดกรณีหนึ4งหรือหลายกรณีประกอบกนัดงัต่อไปนี3  

 (ค.1.1)  มีการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในประเทศไทย โดย
มูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้น
บาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ4ากวา่  

 (ค.1. 2) แสดงใหต้ลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าจะนาํหุน้มาทาํ
การซื3อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไดน้าํหุน้มาฝากไวที้4ศูนยรั์บฝากตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
โดยมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุน้ดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า 300 
ลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของทุนชาํระแลว้ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ4ากวา่  
    (ค.1.3) แสดงให้ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นไดว้่าหุ้นจะมีการ
ซื3อขายและมีสภาพคล่องในตลาดหลกัทรัพย ์
     มูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดตาม (ค.1) ให้ใช้ราคา
เสนอขายต่อประชาชนทั4วไปหรือราคาอื4นใดตามที4ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

(ค.2) มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยผ่านผูจ้ดัจาํหน่าย
หลกัทรัพย ์

  (ค.3) หุน้ที4เสนอขายตอ้งยื4นขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจาก
สาํนกังานแลว้ หรือเป็นหุ้นที4มีการยื4นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนงัสือชี3
ชวนต่อสาํนกังานแลว้ แลว้แต่กรณี  

 ในกรณีผูย้ื4นคาํขอเสนอขายหุน้โดยยื4นเฉพาะแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหุน้และร่างหนงัสือชี3ชวนต่อสาํนกังาน ผูย้ื4นคาํขอตอ้งมีคุณสมบติัตามที4กาํหนด
ใน (2) (ก) ดว้ย 

(ง) การบริหารงาน 
(ง.1) มีกรรมการซึ4 งมีคุณสมบัติตามที4กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ง.2) มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมที4มีคุณสมบติั

ดงัต่อไปนี3  
(ง .2.1) มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

หลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ง.2.2) ไม่เป็นบุคคลที4ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 

คาํสั4ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
หนังสือเวียนที4ตลาดหลักทรัพย ์กาํหนดให้ถือปฏิบ ัติ  ที4อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ

การกระจายการ 
ถือหุ้นรายย่อย 

การบริหารงาน 



(บจ/ร 01-00) 
 

 

53 

สิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนหรือการเปลี4ยนแปลงในราคาของ
หลกัทรัพย ์

(จ) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 
(จ.1) มีงบการเงินที4มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์4กาํหนด

ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  
(จ.2) มีผูส้อบบญัชีที4ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(ฉ) มีตัวแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ในประเทศไทยตาม
หลกัเกณฑที์4กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสําหรับบริษทัต่างประเทศเพื4อเป็น
ตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของผูยื้4นคาํขอ 
 (ช) ตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขอื4นหรือขอ้ตกลงพิเศษเกี4ยวกบัการรับ
หลกัทรัพยข์องผูย้ื4นคาํขอตามที4สาํนกังานและตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ทั3งนี3 เพื4อคุม้ครองประโยชน์
ของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

(ซ) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื4นคาํขอตอ้งมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอก

ที4ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(3) การยื4นคาํขอและการพิจารณารับหลกัทรัพย์ตามบทที4 3 การรับหุ้น

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื4นคาํขอ
จดทะเบียนหุ้นสาม ัญหรือหุ ้นบุริมสิทธิ เ พื4อการ เ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ 
Primary Listing ในหมวด 3 การยื4นคาํขอและการพิจารณารับหลกัทรัพย ์ยกเวน้ความในขอ้ 92   

(4) ที4ปรึกษาทางการเงินตามบทที4 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
ของบริษทัต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื4นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิเพื4อการเป็นบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 4 ที4ปรึกษา
ทางการเงิน โดยผูย้ื4นคาํขอตอ้งมีที4ปรึกษาทางการเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที4หลกัทรัพยข์อง
ผูย้ื4นคาํขอเริ4มซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

(5) การห้ามผู ้บริหารหรือผู ้ถือหุ้นและผู ้ที4 เ กี4 ยวข้องขายหุ้นภายใน
ระยะเวลาที4กําหนดตามบทที4 3 การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในส่วนของ 1. ผูย้ื4นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเพื4อการเป็น
บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ในหมวด 5 การหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูที้4
เกี4ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที4กาํหนด ยกเวน้ในกรณีที4ผูย้ื4นคาํขออยู่ในระหว่าง
การปฏิบติัหรือไดป้ฏิบติัโดยครบถว้นแลว้หรือไม่มีหนา้ที4ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารหา้มผูบ้ริหาร
หรือผูถื้อหุน้และผูที้4เกี4ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรัพย ์หรือหลกัเกณฑอื์4นใดที4กาํหนดหา้มการขายหุ้น
และหลกัทรัพยใ์นทาํนองเดียวกนั ตามที4กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกัหรือหน่วยงานกาํกบัดูแล
ในต่างประเทศ 

ข้อยกเว้นเรื�อง 

การห้ามขายหุ้น 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การยื�นคําขอและ
การพจิารณา 

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี 

ตัวแทนติดต่อ

ประสานงานในไทย 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 

เงื�อนไขเพิ�มเติม 
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ขอ้ 135 การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และ

การเพิกถอนหลกัทรัพย ์ผูย้ื4นคาํขอตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
(1) ก า ร ดาํ ร ง ส ถ า น ะ เ ป็ น บ ริ ษ ัท จ ด ท ะ เ บี ย น ต า ม ห ลัก เ ก ณ ฑ์ที4

ตลาดหลกัทรัพยห์ลกักาํหนด และปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี3  
(ก) บริษทัจดทะเบียนตอ้งดาํรงสถานะการเป็นบริษทัที4จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
(ข) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการซึ4งมีคุณสมบติัตามที4กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 
(ค) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูส้อบบญัชีที4ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียน 
(ง) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีตวัแทนในการติดต่อประสานงานอยู่ใน

ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที4กําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนสําหรับบริษัท
ต่างประเทศเพื4อเป็นตวัแทนในการเปิดเผยสารสนเทศหรือดาํเนินการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

(จ) บริษัทจดทะเบียนต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือ
บุคคลภายนอกที4ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที4เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

บริษทัจดทะเบียนตอ้งปฏิบติัตามเงื4อนไขอื4นหรือขอ้ตกลงพิเศษเกี4ยวกบั
การรับหลกัทรัพยข์องผูย้ื4นคาํขอตามที4สํานกังานและตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเพื4อคุม้ครองประโยชน์
ของผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพยน์อกเหนือจากหลกัเกณฑที์4กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยห์ลกั (ถา้มี) 

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที4กาํหนดในขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศ  

(3) การเพิกถอนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที4กาํหนดในขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  
3. การเปลี�ยนลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกจิของบริษทัจดทะเบียน 

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

ขอ้ 136 ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการเปลี4ยน
ลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี3  ตลาดหลกัทรัพย์อาจกาํหนดให้บริษทั
จดทะเบียนดงักล่าวยื4นคาํขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื4นคาํขอใหม่ได ้

(1) มีการเปลี4ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจทั4วไป
เป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

การเปลี�ยนลักษณะ

หรือรูปแบบของ

บริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ 

Primary Listing 

การดาํรงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน 

การเปิดเผย
สารสนเทศ 

การเพกิถอน
หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 
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(2) มีการเปลี4ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษัท
จดทะเบียนโดยการเปลี4ยนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลไทยถือหุน้รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของบริษทัหรือเกินกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั3งหมดของบริษทั 
เนื4องจากมีขอ้จํากดัตามกฎหมายอื 4นหรือมีเ งื 4อนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ  หรือมีการ
เปลี4ยนแปลงผู ้มีบทบาทในการบริหารจดัการของบริษทัจดทะเบียนอยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑที์4
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ  

(3) มีการเปลี4ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลไทยในบริษัท
จดทะเบียนโดยการเปลี4ยนแปลงดงักล่าวทาํใหมี้บุคคลไทยถือหุน้รวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิ
ออกเสียงทั3งหมดของบริษทัหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั3งหมดของบริษทั 
เนื4องจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื4นหรือมีเงื4อนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือมีการเปลี4ยนแปลงผูมี้
บทบาทในการบริหารจัดการของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยสําคญั ตามหลกัเกณฑ์ที4กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ   

(4) มีการเปลี4ยนแปลงสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing โดยไดรั้บการผอ่นผนัเงื4อนไขการอนุญาตจากสาํนกังานแลว้ 

การพิจารณาความหมายของบุคคลไทยและวิธีการนบัการถือหุน้ของบุคคล
ไทย ใหพิ้จารณาตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนสาํหรับบริษทัต่างประเทศ 

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหนึ4ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที4เปลี4ยนแปลง โดยใหน้าํหลกัเกณฑที์4เกี4ยวขอ้งมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม  
 

ขอ้ 137  ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing มีการจดัตั3ง
บริษทัที4ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้เพื4อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั โดยบริษทัที4
จดัตั3งใหม่ไดย้ื4นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
แทนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ไดย้ื4น
คาํขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยอ์าจ
พิจารณาให้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัที4จดัตั3งใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเดิมได ้

 
ขอ้ 138  ในกรณีที4บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีการ

เปลี4ยนแปลงลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจดงัต่อไปนี3  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้
บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวยื4นคาํขอใหพิ้จารณาเสมือนเป็นการยื4นคาํขอใหม่ได ้

(1) มีการเปลี4ยนสถานะการเป็นบริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing 

การจัดตั2งบริษัทเพื�อ

ประกอบธุรกจิ 

Holding ของ 

บริษัทจดทะเบียน

แบบ Primary 

Listing 

การเปลี�ยนลักษณะ

หรือรูปแบบของ

บริษัทจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ 

Secondary Listing 
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(2) มีเหตุการณ์หรือมีการเปลี4ยนแปลงที4มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
โครงสร้างของกิจการหรืออาํนาจดาํเนินการ หรือมีการเปลี4ยนแปลงการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 

เหตุการณ์หรือการเปลี4ยนแปลงที4มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญตาม
วรรคหนึ4 ง ให้หมายความรวมถึงกรณีที4บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 
มีการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ เป็นตน้ 

การพิจารณาคาํขอตามวรรคหนึ4ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื4นคาํขอ
ตามลกัษณะหรือรูปแบบในการประกอบธุรกิจที4เปลี4ยนแปลง โดยใหน้าํหลกัเกณฑที์4เกี4ยวขอ้งมาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 
 
 
 

 
ขอ้ 139 ให้บ ริษ ัท จด ท ะเ บี ยน ป ฏิบัติตา ม ก ฎห ม า ย ว่า ด ้ว ยห ล ักท รัพย ์แ ล ะ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพยต์ลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด    

คณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนดแนวทางปฏิบติั หรือหลกัเกณฑ์ที4 เกี4ยวขอ้ง
เพื4อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบันี3   
 

ประกาศ ณ วนัที4 11 พฤษภาคม 2558   
 

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ+มพงศ์พันธ์ุ 
 (นายสถิตย ์ลิ4มพงศพ์นัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 

หมายเหตุ: บทเฉพาะกาลเรื4องการดาํรงมลูค่าที4ตราไวข้องหุน้ 
* ให้นาํหลกัเกณฑเ์รื4องการดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียนในส่วนการดาํรงคุณสมบติั

ของหลกัทรัพยเ์รื4องมูลค่าที4ตราไวม้าใชก้บับริษทัจดทะเบียนทุกบริษทั ยกเวน้บริษทัจดทะเบียนที4มี
มลูค่าที4ตราไวข้องหุน้นอ้ยกวา่หุน้ละ 0.5 บาทอยู่ก่อนวนัที4 1 ตุลาคม 2559 หรือบริษทัจดทะเบียนที4ที4

หน้าที�ของบริษัท 

อาํนาจในการ 

กาํหนดแนวทาง 

บทที� 4 

เบ็ดเตลด็ 
 

บทเฉพาะกาล 

เรื�องการดาํรงมูลค่า 

ที�ตราไว้ของหุ้น 
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ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติใหล้ดมลูค่าที4ตราไวข้องหุน้จนมีมลูค่านอ้ยกว่าหุน้ละ 0.5 บาทอยู่ก่อน
วนัที4 1 ตุลาคม 2559  

ภายหลงัจากวนัที4 1 ตุลาคม 2559 บริษทัจดทะเบียนตามวรรคหนึ4งตอ้งไม่ลดมูลค่าที4ตราไว้
ของหุน้จากมลูค่าที4ตราไวเ้ดิมหรือจากมูลค่าที4ตราไวซึ้4 งไดรั้บอนุมติัจากที4ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนวนัที4 1 
ตุลาคม 2559 เวน้แต่เป็นการลดมลูค่าที4ตราไวข้องหุน้ซึ4งเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 58/2 หรือขอ้ 122/2 ของ
ขอ้บงัคบันี3   
 (*บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื+ อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที+ 23 กันยายน 2559 ซึ+งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที+ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที4ตลาดหลกัทรัพย ์เห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑที์4เกี4ยวขอ้งกบัการรับหลกัทรัพย์
ของบริษัทที4จดัตั3งตามกฎหมายไทยและบริษัทต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์โดย
รวบรวมหลกัเกณฑอื์4นๆ ที4เกี4ยวขอ้งเพื4อใหบ้ริษทัจดทะเบียนเขา้ใจโครงสร้างหลกัเกณฑต่์างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์
และสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี3  
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รายงานของที�ปรึกษาทางการเงิน 

 
วนัที4.................................................... 

เสนอ  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ขา้พเจา้............................ ในฐานะที4ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ในการนาํหลกัทรัพย์
ประเภท........……........................ ของบริษทั..........................…………. (ซึ4 งต่อไปนี3 จะเรียกว่า "บริษทั")  
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามแบบคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยล์งวนัที4.....................…. 
 ขา้พเจา้ขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเรื4องดงัต่อไปนี3  
 (1) ขา้พเจ้าได้ศึกษาสารสนเทศของบริษทั และสารสนเทศอื4นๆ ที4 เกี4ยวขอ้งโดยไดใ้ช้ความรู้ 
ความสามารถ และความระมดัระวงัอยา่งเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที4ในฐานะที4ปรึกษาทางการเงินของบริษทั
ดงักล่าว รวมทั3งไดด้าํเนินการจนเป็นที4พอใจแลว้วา่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ขา้ใจถึงหนา้ที4ความ
รับผิดชอบ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบติัใน
การเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 (2) สารสนเทศที4สําคัญของบริษัทที4ได้นําเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
สารสนเทศที4ถูกต้อง และได้เปิดเผยโดยครบถว้นแลว้ จากสารสนเทศดังกล่าวข้าพเจ้าเห็นว่าบริษทัมี
คุณสมบติัครบถว้น และเหมาะสมที4จะเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 (3) ข ้าพเจ ้าจะให้คาํแนะนาํต่อบริษ ัทในการปฏิบ ัติตามข ้อบังค ับ ระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์หนงัสือเวียนใดๆ ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัในการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อเนื4องไปอีก.......ปี นบัจากวนัที4หลกัทรัพยข์อง
บริษทัเริ4มซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 (4) ขา้พเจา้จะติดตามดูแลการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัต่อเนื4องไปอีก ... ปีนบัจาก
วนัที4หลกัทรัพยข์องบริษทัเริ4มซื3อขายในตลาดหลกัทรัพย ์และจะชี3แจงร่วมกบับริษทัเมื4อเกิดกรณีตามขอ้ 40 (7) 
หรือ ขอ้ 104 (7) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ. ศ. 2558  
 

ลงชื4อ.................................... ผูมี้อาํนาจลงนาม 
                     แทนบริษทั 

 ลงชื4อ.................................... ผูมี้อาํนาจลงนาม 
                     แทนบริษทั 

           (                                       )             (                                          ) 
       ตาํแหน่ง...............................         ตาํแหน่ง............................... 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื4อแทนบริษทัพร้อมทั3งประทบัตราของบริษทั) 
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แนวทางการพจิารณากาํหนดระยะเวลาการห้ามบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ 

ผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน 

 
  การกาํหนดระยะเวลาในการหา้มบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั
จดทะเบียน  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาจากพฤติกรรม สภาพความผิดและเจตนาในการกระทาํความผิด 
ตลอดจนผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุน้ และประชาชนโดยส่วนรวม 
 
กรณีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาํหนด

เกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทที�ออกหลักทรัพย์ 
 การพิจารณากาํหนดระยะเวลาในการหา้มบุคคลเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัจดทะเบียนที4มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี4ยวกบั
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัที4ออกหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที4สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
กรณีฝ่าฝืนข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.

หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา

การใส่ชื�อ

สูงสุด (ปี) 

1. ฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยคาํสั4งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นเหตุให้
บริษทัถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ในกรณีดงัต่อไปนี3  

 *  ระบบกาํกบัดูแลกิจการที4ดี (Corporate Governance) 
  -   ไม่แต่งตั3งกรรมการตรวจสอบนานเกิน 1 ปี  
 * งบการเงิน 

- ไม่นาํส่งงบการเงินนานเกิน 1 ปี  
- ไม่ชี3แจงขอ้มลูงบการเงินที4มีสาระสาํคญั 

* ไม่แต่งตั3งผูต้รวจสอบอิสระ 
*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดรายการที4เกี4ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน  
*  ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ4 งสินทรัพยข์อง 
 บริษทัจดทะเบียน 
* เพิกเฉยไม่ดาํเนินการใด ๆ เพื4อแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 
*  ฝ่าฝืนขอ้กาํหนดมากกวา่หนึ4งเรื4อง 

2.  ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาํสั4งคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ซึ4 งมี
ผลเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 

 
 
 

3 
 

5 
5 
5 
5 
5 
 

10 
10 
5 
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ลกัษณะความผดิ มาตราตาม พรบ.

หลกัทรัพย์และ 

ตลท. 

ระยะเวลา

การใส่ชื�อ

สูงสุด (ปี) 

3.  เจตนาฝ่าฝืน ละเลย เพิกเฉยขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพย ์ซึ4 งมีผลเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

 5 

 
 ทั3งนี3  การกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณากาํหนดระยะเวลาตามลกัษณะ
ความผิดและระดบัความร้ายแรงของการกระทาํผิดนั3น โดยแบ่งตามระดบั ดงันี3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดบัความร้ายแรง ระยะเวลาในการใส่ชื�อสูงสุด 
3 ปี 5 ปี 10 ปี 

น้อย 6 เดือน 1 3 

ปานกลาง 1 ปี 6 เดือน 3 5 

มาก 3 5 10 


