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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  ยกเลกิข้อกาํหนดที�เกี�ยวกบัการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 

 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี4  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที5 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 

(1)  ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  22 มกราคม 2544 

(2) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  2) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  23 พฤศจิกายน 2544  

(3) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  3) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  20 สิงหาคม 2545  

(4) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  4) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  9 ตุลาคม 2545  

(5) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  5) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  24 มีนาคม 2546  

(6) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  6) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  9 มิถุนายน 2547 

(7) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  7) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  29 พฤศจิกายน 2547  

(8) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  8) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  10 พฤษภาคม 2549  

(9) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  9) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  5 พฤศจิกายน 2550  

(10) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  10) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  12 ธันวาคม 2550  

(11) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  11) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  20 กุมภาพนัธ์ 2551  
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(12) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  12) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  9 มิถุนายน 2551 

(13) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  13) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  3 พฤศจิกายน 2551 

(14) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  14) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  25 กุมภาพนัธ์ 2552  

(15) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  15) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  6 พฤศจิกายน 2552  

(16) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  16) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  20 สิงหาคม 2553  

(17) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  17) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  16 มิถุนายน 2554  

(18) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  18) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  1 สิงหาคม 2554  

(19) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  19) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  15 สิงหาคม 2555  

(20) ข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง การรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที5  20) พ.ศ. 2544 ลงวนัที5  22 ตุลาคม 2555  

(21) ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยที์5ออกตามความในขอ้บงัคบัตาม (1) ถึง (20) 
 

ขอ้ 3 ให้บ รร ด า ข ้อ กาํ ห น ด  คาํ สั5ง  ห นัง สื อ เวีย น  แ น ว ป ฏิบ ัติ  ห รือ น โ ย บ า ย ข อ ง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที5ออกตามความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้ 2 ซึ5 งใช้
บงัคับอยู่ก่อนวนัที5ข้อบังคับนี4 ใช้บังคบั หรือที5ยงัมีผลใช้บังคบัเนื5องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกาํหนด
ดงักล่าว ยงัคงใช้ต่อไปไดเ้ท่าที5ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที5 11 พฤษภาคม 2558 จนกว่าจะมีการออกขอ้กาํหนด 
คาํสั5ง หนงัสือเวียน แนวปฏิบติั หรือนโยบายในเรื5องดงักล่าวขึ4นใหม่ออกใชบ้งัคบั 
 

ขอ้ 4 ในกรณีที5ข ้อกาํหนด คาํสั5ง  หนังสือเวียน แนวทางปฏิบ ัติ  หรือนโยบายของ
ตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใดมีการอนุโลมใชห้รืออา้งถึงขอ้กาํหนดหรือความในขอ้กาํหนดตามขอ้ 2 ใหก้ารอนุโลมใช้
หรืออา้งอิงถึงขอ้กาํหนดหรือความในขอ้กาํหนดดงักล่าว หมายความถึงการอนุโลมใชห้รืออา้งอิงหลกัเกณฑใ์น
เรื5 องดังกล่าวตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที5 11 พฤษภาคม 2558 แทน 
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ขอ้ 5 ในกรณีที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูที้5เกี5ยวขอ้งขายหุ้น
และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที5กาํหนดตามขอ้กาํหนดในขอ้ 2 และยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ให้การห้าม
ดงักล่าวยงัคงมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะครบระยะเวลาที5กาํหนด  

ในกรณีที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหที้5ปรึกษาทางการเงินมีหนา้ที5ดาํเนินงานภายในระยะเวลาที5
กาํหนดตามขอ้กาํหนดในขอ้ 2 และยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ให้ที5ปรึกษาทางการเงินยงัคงมีหนา้ที5ดาํเนินงาน
ดงักล่าวจนกวา่จะครบระยะเวลาที5กาํหนด 
 

ประกาศ ณ วนัที5 11 พฤษภาคม 2558 
 

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ�มพงศ์พันธ์ุ 

 (นายสถิตย ์ลิ5มพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัให้มีการรวบรวมกฎเกณฑที์5เกี5ยวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียนขึ4นเพื5อรองรับ
การเข้าจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ และเพื5อเพิ5มความสามารถในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย ์ตลาด
หลกัทรัพยจึงเห็นควรใหป้รับปรุงขอ้กาํหนดที5เกี5ยวกบัการรับหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิของบริษทัที5จดัตั4งตามกฎหมายไทยและ
บริษทัต่างประเทศ โดยไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดฉบบัใหม่ใหเ้ขา้ใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี4  

บทเฉพาะกาล 


