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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื�อง  การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

 และการเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2558 

 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 59 อนุโลมตามมาตรา 199 
และมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี7   

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี7ใหใ้ชบ้งัคบัตั7งแต่วนัที8 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี7  

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั7งนี7  ในกรณีที8

มีการมอบหมายให ้ผู จ้ ดักา ร  “ตลา ดหลกัทร ัพย เ์อ ็ม เอไอ” ปฏิบตั ิหนา้ ที 8แทนคณะกรรมกา ร 
ตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบังคับนี7  ให้หมายความรวมถึงผูจ้ ัดการ “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” ที8ได้รับ
มอบหมายดงักล่าว ยกเวน้ความในขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 24 ขอ้ 25 และขอ้ 35 

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

“ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที8ออกใหม่ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยที์8ไดรั้บการจดทะเบียนหรือ
ไดรั้บการอนุญาตใหท้าํการซื7อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัที8มีหุ ้นสามญัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ซึ8 งตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้มีการซื7อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน “ตลาดหลกัทรัพย ์ 
เอม็เอไอ (mai)”  

“พลงังานหมุนเวียน”  หมายความวา่  พลงังานตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน 

“บริษทัย่อย” “ผูย้ื8นคาํขอ” “ผูบ้ริหาร” “ผูมี้อาํนาจควบคุม” “ผูที้8เกี8ยวขอ้ง”  
“ผูถ้ือหุ ้นรายใหญ่” “ผูม้ีส่วนร่วมในการบริหาร” และ “ผูถ้ือหุ ้นสามญัรายย่อย” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวที8กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ
หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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หมวด 1 
คุณสมบัตขิองหลกัทรัพย์ 

  
ข้อ 3 หลกัทรัพย์ที8อาจยื8นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ ต ้องมีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี7   
(1) หุน้สามญั 

(ก) มีมูลค่าที8ตราไวไ้ม่น้อยกว่าที8กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั 
มหาชนจาํกดัและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั7งหมด 

(ข) ระบุชื8อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุน้สามญั ยกเวน้ขอ้จาํกดัที8เป็นไปตาม

กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
(2) หุน้บุริมสิทธิ 

(ก) มีมูลค่าที8ตราไวไ้ม่น้อยกว่าที8กาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั 
มหาชนจาํกดัและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ทั7งหมด 

(ข) ระบุชื8อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนหุน้บุริมสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที8เป็นไปตาม

กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
(3) ใบแสดงสิทธิในการซื7อหุน้เพิ8มทุนที8โอนสิทธิได ้

(ก) ระบุชื8อผูถื้อ 
(ข) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที8เป็นไป 

ตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ค) มีอตัราส่วนการใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ 
(ง) มีระยะเวลาซื7อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการ  

(4) หุน้กูแ้ละหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
   (ก) เป็นหุ้นกูที้8ไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานในลกัษณะการเสนอขาย
ต่อประชาชนหรือผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผูย้ื8นคาํขอตอ้งดาํเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนซึ8งใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 
   (ข) ระบุชื8อผูถื้อ 

(ค) ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหุ้นกู้ ยกเวน้ข้อจํากัดที8 เป็นไปตาม
กฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
 (5) ใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซื7อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้
   (ก)  เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิที8ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานในลกัษณะ
การเสนอขายต่อประชาชนหรือผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ เฉพาะกรณีผูย้ื8นคาํขอตอ้งดาํเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนซึ8งใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 

คุณสมบัติหลกัทรัพย์ 

หุ้นสามัญ 

หุ้นกู้และหุ้นกู้ 

แปลงสภาพ 

หุ้นบุริมสิทธิ 

 ใบแสดงสิทธิในการ  

ซื7อหุ้นเพิ�มทุนที�โอน

สิทธิได้ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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(ข) ระบุชื8อผูถื้อ 
(ค) ไม่มีขอ้จาํกดัในการโอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้ขอ้จาํกดัที8

เป็นไปตามกฎหมายและตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ยื�นคําขอ 

ส่วนที� 1 

ผู้ยื�นคําขอที�มกีารประกอบธุรกจิขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) 

 
ขอ้ 4 ผูย้ื8นคาํขอที8จะยื8นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญัตามส่วนที8 1 ของหมวด 2 ตอ้งมี      

คุณสมบติัดงัต่อไปนี7   
(1) สถานะ 

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซึ8งจดัตั7งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลที8มี
กฎหมายไทยจดัตั7งขึ7นโดยเฉพาะ 

(2) ทุนชาํระแลว้  
มีทุนชาํระแลว้เฉพาะหุน้สามญัไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 

(3) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 
(ก) มีผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ยไม่นอ้ยกวา่ 300 ราย 
(ข) ผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ และผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละรายตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยการซื7อขายที8
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหใ้ชใ้นการซื7อขายหุน้สามญั 

(ค) ให้ผ่อนผนัการนับจาํนวนผูถื้อหุ้นตาม (ก) และอตัราส่วนการ 
ถือหุ้นตาม (ข) ในส่วนที8กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที8ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้
นบัเป็นผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นสามญัที8กองทุนรวมหรือโครงการ
ลงทุนที8ไดรั้บอนุมติัตามกฎหมายถืออยู ่แต่รวมกนัไม่เกิน 100 ราย 

(4) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
(ก) จาํนวนหุน้ที8เสนอขายสะสมแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของ

ทุนชาํระแลว้ 
(ข) มีการเสนอขายหุน้โดยผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
(ค) หุ้นที8 เสนอขายต้องยื8นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจาก

สาํนกังานแลว้ ยกเวน้กรณีผูย้ื8นคาํขอเป็นนิติบุคคลที8มีกฎหมายจดัตั7งขึ7นโดยเฉพาะ 
 
 
 

สถานะ 

การกระจายการ 

ถือหุ้นรายย่อย 

คุณสมบัติบริษัท 

การเสนอขายหุ้น

ต่อประชาชน 

ทุนชําระแล้ว 
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(5) ผลการดาํเนินงาน 
 มีผลการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ8 งดงัต่อไปนี7  และ

มีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื8อง 
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื8นคาํขอ    

 (ก) มีผลการดาํเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื8นคาํขอและมีกาํไร
สุทธิในปีล่าสุดและมีกาํไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื8นคาํขอ  

กาํไรสุทธิขา้งตน้ให้หมายถึง กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน
ตามปกติหลงัภาษีตามงบการเงินที8ผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน แลว้แต่กรณี จากผูส้อบบญัชีตามงบ
การเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) ของผูย้ื8นคาํขอ 

 (ข) มีผลการดาํเนินงานไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื8นคาํขอและมีมูลค่า
หุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั7งสิ7นไม่นอ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท โดยมูลค่าหุน้สามญั
ตามราคาตลาดใหก้าํหนดดงัต่อไปนี7  

  (ข.1) ในกรณีที8ผูย้ื8นคาํขอยื8นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน  
1 ปีนบัแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อประชาชนทั8วไป  
   (ข.2 ) ในกรณีที8 ผู ้ยื8นคําขอยื8นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายหลงั 1 ปีนับแต่วนัสุดทา้ยของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที8เป็นธรรมซึ8 งที8ปรึกษา
ทางการเงินเป็นผูก้าํหนด 

 ในกรณีผูย้ื8นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานบัผลการดาํเนินงานต่อเนื8องไดห้ากผูย้ื8นคาํขอมีกลุ่มผู ้
ถือหุน้และมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาตั7งแต่ก่อนการ
ควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 

(6) ฐานะการเงิน 
มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาท 

(7) การบริหารงาน 
  (ก) มีกรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้มีอ ํานาจควบคุมที8 มีคุณสมบัติ

ดงัต่อไปนี7  
  (ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที8

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที8จะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารกิจการที8มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามหลกัเกณฑที์8คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

       (ก.2) ไม่เป็นบุคคลที8ฝ่าฝืนขอ้บังคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั8ง 
มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียน
ที8ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหถื้อปฏิบติั ที8อาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผูถื้อหุน้และผูล้งทุนหรือการเปลี8ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

การบริหารงาน 

ฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน 
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  (ข) มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที8ของคณะกรรมการบริษทั
อยา่งชดัเจนและในกรณีที8คณะกรรมการบริษทัมีการมอบหมายอาํนาจใหผู้จ้ดัการหรือบุคคลอื8นปฏิบติัการ
แทนคณะกรรมการบริษทัในเรื8องใด การมอบหมายอาํนาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์8กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 (8) การกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
     (ก) จดัให้มีระบบการกํากบัดูแลกิจการที8ดีเ พื8อกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานของผูย้ื8นคาํขอใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที8ถกูตอ้ง โดยตอ้งใหมี้บุคคลดงัต่อไปนี7  
   (ก.1) กรรมการอิสระซึ8 งมีองค์ประกอบและคุณสมบติัตามที8

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน    
   (ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ8 งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ

และขอบเขตการดาํเนินงานตามที8ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 ให้ผู ้ยื8นคําขอจัดทําและนําส่งรายชื8 อของกรรมการ
ตรวจสอบและรายชื8อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบที8
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

  (ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตาม
หลกัเกณฑที์8กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(9) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑที์8กําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

  (10) งบการเงินและผูส้อบบญัชี 
       (ก)  มีงบการเงินที8มีลกัษณะและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์8กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
   (ข) ผูส้อบบญัชีของผูย้ื8นคาํขอตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(11) กองทุนสาํรองเลี7ยงชีพ 

 มีการจดัตั7งกองทุนสํารองเลี7 ยงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสํารอง
เลี7ยงชีพ 

(12) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
ผูย้ื 8นคาํขอตอ้งมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลภายนอกที8

ตลาดหลกัทรัพยใ์หค้วามเห็นชอบทาํหนา้ที8เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 5  กรณีผูย้ื8นคาํขอที8ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเป็นธุรกิจหลกั
จะยื8นคาํขอจดทะเบียนหุน้สามญัตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี7   

(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เรื8องผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินและ 

ผู้สอบบัญชี 

การกาํกบัดูแลและ 

การควบคุมภายใน 

ความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 

คุณสมบัติของผู้ยื�น

คําขอที�ประกอบ

กจิการผลติไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวียน

เป็นธุรกจิหลัก 

กองทุนสํารองเลี7ยงชีพ 

นายทะเบียน

หลกัทรัพย์ 
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(2) มีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่
กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเนื8องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื8นคาํขอ 

(3)  มีผลการดําเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ก่อนยื8นคาํขอและมีมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) จากการประกอบธุรกิจ
หลกัทั7งสิ7นไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท โดยมูลค่าหุ้นสามญัตามราคาตลาดให้กาํหนดตามวิธีการตาม 
ขอ้ 4 (5) (ข.1) หรือ (ข.2) แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีผูย้ื8นคาํขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณานับผลการดาํเนินงานต่อเนื8องไดห้ากผูย้ื8นคาํขอ 
มีกลุ่มผูถื้อหุน้และมีการดาํเนินงานภายใตก้ารจดัการของกรรมการและผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนั
มาตั7งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ 
 (4)  มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือวิสาหกิจเอกชน และสญัญาดงักล่าวก่อใหเ้กิดรายไดที้8มั8นคงในอนาคต 
 

ส่วนที� 2 
ผู้ยื�นคําขอที�ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้น (Holding Company) 

 
ขอ้ 6 ในส่วนนี7  
“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้”  หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจ้ากการถือหุน้

ในบริษทัอื8นเป็นหลกัและไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัเป็นของตนเอง    
“บริษทัแกน” หมายความวา่ บริษทัที8มีลกัษณะดงัต่อไปนี7  

(1) เป็นบริษทัยอ่ยของผูย้ื8นคาํขอ 
(2) เป็นบริษทัที8ผูย้ื8นคาํขอไม่สามารถถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนที8

จะเป็นบริษทัย่อยตาม (1) เนื8องจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื8น หรือมีเงื8อนไขในการร่วมทุนกบัภาครัฐ 
โดยผูย้ื8นคาํขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั7งหมดของบริษทัดงักล่าว และ
ผูย้ื8นคาํขอแสดงไดว้่ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทันั7น หรือ 

(3) เ ป็นบริษัทที8 ผู ้ยื8นคําขอมีการถือหุ้นตามที8 ได้รับการผ่อนผันจาก 
ตลาดหลกัทรัพยเ์มื8อมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

 
ขอ้ 7 กรณีผูย้ื8นคาํขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื8นคาํขอจดทะเบียนหุ้นสามญั

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี7  
(1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 4 ยกเวน้เรื8องผลการดาํเนินงาน  
(2) ไม่มีบุคคลต่างดา้วถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนสิทธิออกเสียง

ทั7งหมดของผูย้ื8นคาํขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจาํนวนใดๆ โดยเป็นผูมี้บทบาทในการบริหารจดัการของ  

นิยาม 

คุณสมบัติของ 

Holding 

Company 
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ผูย้ื8นคาํขออยา่งมีนยัสาํคญั ตามหลกัเกณฑที์8กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เฉพาะกรณี
บริษทัแกนเป็นบริษทัที8จดัตั7งตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3) มีกาํไรสุทธิหรือมีมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ตามหลกัเกณฑที์8ใชบ้งัคบักบับริษทัแกน 

  (4) แสดงไดว้่ากรรมการและผูบ้ริหารของผูย้ื8นคาํขอเป็นบุคคลซึ8 งรับผิดชอบ
ในการบริหารจดัการบริษทัแกน และบริหารจดัการบริษทัแกนมาอย่างต่อเนื8องไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื8นคาํขอ 
ยกเวน้กรณีผูย้ื8นคาํขอเป็นสถาบนัการเงินซึ8 งหน่วยงานที8กาํกบัดูแลไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์กี8ยวกบักรรมการ
และผูบ้ริหารไวเ้ป็นอยา่งอื8น 

(5) แสดงไดว้่าผูย้ื 8นคาํขอมีอาํนาจควบคุม หรือมีอาํนาจบริหารจดัการ
บริษทัแกนไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้น  

(6) ถือหุน้ในบริษทัแกน 1 บริษทัตลอดเวลาที8เป็นบริษทัจดทะเบียน โดยอาจ
เปลี8ยนบริษทัแกนกไ็ดเ้มื8อพน้ 3 ปีนบัแต่วนัเริ8มทาํการซื7อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 

(7) ต้องไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน 
(Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

(8) มีบริษทัแกนเป็นธุรกิจหลกั และบริษทัแกนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 8 

 
ขอ้ 8 บริษทัแกนที8ผูย้ื8นคาํขอถือหุน้ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี7   
 (1)  กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที8จดัตั7งตามกฎหมายไทย 
            (ก) มีคุณสมบตัิตามขอ้ 4  หรือในกรณีบริษทัแกนที8ประกอบกิจการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเป็นธุรกิจหลกัใหมี้คุณสมบติัตามขอ้ 5 ยกเวน้คุณสมบติัเรื8องสถานะ
ของผูย้ื8นคาํขอ การกระจายการถือหุน้รายยอ่ย การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนและการมีกรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

(ข) ไม่มีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(ค) มีการประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง 

(2)  กรณีบริษทัแกนเป็นบริษทัที8จดัตั7งตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (ก) มีคุณสมบัติตาม (1) ยกเวน้เรื8 องสถานะและคุณสมบัติในเรื8 อง

กองทุนสาํรองเลี7ยงชีพ  
 (ข)  มีกรรมการที8มีถิ8นที8อยู่ในประเทศไทยตามหลกัเกณฑที์8กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 
ขอ้ 9 การพิจารณาเกณฑ์กาํไรสุทธิตามหมวดนี7  ตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาจาก

กาํไรสุทธิตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมของทั7งผูย้ื8นคาํขอและบริษทัแกน 
 

คุณสมบัติบริษัทแกน 

การพจิารณา 

กาํไรสุทธิ 
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ขอ้ 10 ในกรณีที8บริษทัจดทะเบียนเปลี8ยนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้อนัอาจมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัสาํคญั  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดใหย้ื8นคาํขอให้
พิจารณาเสมือนเป็นการยื8นคาํขอใหม่ได ้  

 
ขอ้ 11 ในกรณีที8บริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั7งบริษทัซึ8 งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น

เพื8อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัที8จดัตั7งใหม่ไดย้ื8นคาํขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้รับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียน และบริษทัจดทะเบียนไดย้ื8นคาํขอจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องตนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที8จัดตั7 งใหม่เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิมได ้

 
หมวด 3 

การยื�นคําขอและการพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
ส่วนที� 1 

การยื�นคําขอ 
 
ขอ้ 12 ใหผู้ย้ื8นคาํขอยื8นขอจดทะเบียนหุน้สามญัที8ออกทั7งหมด 
 
ขอ้ 13 ในการยื8นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพและใบสําคัญ

แสดงสิทธิที8จะซื7อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้ใหผู้ย้ื 8นคาํขอยื8นขอจดทะเบียนพร้อมกบัหรือ
ภายหลงัการยื8นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 ในการยื8นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซื7อหุน้เพิ8มทุนที8โอนสิทธิได ้ใหผู้ย้ื8นคาํขอ
ยื8นขอจดทะเบียนภายหลงัการยื8นขอจดทะเบียนหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 14 ให้ผูย้ื8นคาํขอยื8นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที8มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนัที8ออก
ทั7งหมด และทุกครั7 งที8มีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

ใหผู้ย้ื8นคาํขอยื8นขอจดทะเบียนหุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสิทธิที8จะซื7อ
หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กูที้8ออกทั7งหมดในแต่ละประเภทที8ขอจดทะเบียน แต่ผูย้ื8นคาํขอไม่ตอ้ง
ขอจดทะเบียนทุกครั7 งที8มีการออกหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 
ขอ้ 15 ผูย้ื8นคาํขอไม่อาจยื8นคาํขอให้รับหลกัทรัพยที์8มิใช่หุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย ์          

จดทะเบียนเมื8อหุ้นสามญัของผูย้ื 8นคาํขออยู่ระหว่างการถูกสั8งห้ามซื7อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เนื8องจากผูย้ื8นคาํขอมีเหตุอยา่งใดอยา่งหนึ8งดงัต่อไปนี7  

(1) อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ  
เมื8อไดรั้บแจง้เหตุดงักล่าวจากตลาดหลกัทรัพย ์

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญทั7งหมด 

การยื�นขอจดทะเบียน

หลกัทรัพย์อื�น 

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เหตุที�ทําให้ไม่อาจยื�น

ขอจดทะเบียน 

การยื�นขอจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ 

การเปลี�ยนการ

ประกอบธุรกจิเป็น 

Holding Company 

การจัดตั7งบริษัท 

เพื�อประกอบธุรกิจ  

Holding Company 
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(2) อยู่ระหว่างการดาํเนินการตามแผนฟื7 นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ย
ลม้ละลาย หรือ 

(3) มีการดาํเนินการที8มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง   
 
ข้อ 16 ผู ้ยื 8นคาํขอที8มีคุณสมบัติครบถ้วนตา มข้อบังค ับนี7  ห รือผู ้ยื8นคาํขอที8 มี

คุณสมบติัอื8นครบถว้นตามขอ้บงัคบันี7 ยกเวน้คุณสมบติัเรื8องการกระจายการถือหุน้รายย่อย อาจยื8นคาํขอให้
ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณารับหุน้สามญัที8มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 3 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

 
ขอ้ 17 ผู ้ยื8นคําขอที8ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื8อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตอ้งกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้เสร็จภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที8ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณา 
รับหุน้สามญัใหท้ราบ 

หากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วนภายใน
กาํหนดเวลา ให้ผูย้ื 8นคาํขอแจง้ขอผ่อนผนัและชี7 แจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัครบกาํหนดดงักล่าว 

เมื8อมีเหตุจาํเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุน้
ที8ขอผอ่นผนัตามวรรคสอง โดยจะผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัที8ครบกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ8ง 

 
ขอ้ 18 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี8ยนแปลงที8มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั 

ต่อการดาํเนินงานของผูย้ื8นคาํขอในระหว่างที8ไดรั้บการผ่อนผนัตามขอ้ 17 คณะกรรมการอาจพิจารณา       
คุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละของผูย้ื8นคาํขอเสมือนเป็นการพิจารณาคาํขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่ได ้

 
ขอ้ 19 เมื8อเกิดกรณีใดกรณีหนึ8 งดงัต่อไปนี7  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้ผูย้ื8นคาํขอที8

ยงัขาดคุณสมบติัเรื8องการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยยื8นคาํขอใหรั้บหุน้สามญัใหม่ 
(1) ผูย้ื8นคาํขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกาํหนดเวลา

ตามขอ้ 17 
(2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผนักาํหนดเวลาการกระจายการถือหุ้น

รายยอ่ย หรือ 
(3) คุณสมบติัของผูย้ื 8นคาํขอภายหลงัการกระจายการถือหุน้รายย่อยตาม

ขอ้ 17 มีการเปลี8ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ซึ8 งมีผลใหคุ้ณสมบติัของผูย้ื8นคาํขอไม่ครบถว้นตามขอ้บงัคบันี7  
 
ขอ้ 20 ให้ผูย้ื8นคาํขอยื8นคาํขอและเอกสารอื8นตามที8ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด พร้อมทั7ง

ชาํระค่าธรรมเนียมในการยื8นคาํขอ 

ในการยื8นคาํขอจดทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิที8จะซื7อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิหรือ
หุน้กูที้8เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้ผูย้ื8นคาํขอเปิดเผยขอ้กาํหนดสิทธิ แบบรับรอง
ลกัษณะของใบสาํคญัแสดงสิทธิและการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนซึ8 งใชบ้งัคบักบั

การยื�นคําขอจด

ทะเบียนหุ้นสามัญ 

การพจิารณาคําขอ

ใหม่กรณีมีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญ 

กรณีที�อาจให้ 

ยื�นคําขอใหม่ 

วิธีการยื�นคําขอ 

การกระจายการ 

ถือหุ้นรายย่อยให้ 

มีคุณสมบัติครบถ้วน 

การยื�นคําขอจด

ทะเบียนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที�เสนอ

ขายต่อผู้ถือหุ้นเดมิ 
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กรณีดังกล่าว และข้อมูลอื8นใดตามที8ตลาดหล ักทรัพย์กาํหนด โดยผ่านสื8ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นระบบที8ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

ขอ้ 21 ในการยื8นคาํขอให้รับหลกัทรัพย ์ผูย้ื 8นคาํขอตอ้งมีที8ปรึกษาทางการเงินที8มี
คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานตามที8คณะกรรมการกาํหนดเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ 

 
ส่วนที� 2 

การพจิารณารับหลกัทรัพย์ 
 
ขอ้ 22 ในระหว่างพิจารณาคาํขอ หากผูย้ื8นคาํขอประสงค์จะแกไ้ขเพิ8มเติมขอ้มูลหรือ

เอกสารที8ยื8นไวต่้อตลาดหลกัทรัพย ์ให้ยื8นขอแกไ้ขเพิ8มเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและเหตุผลให้
ชดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแกไ้ขเพิ8มเติมที8เป็นสาระสําคญั อาจกาํหนดให้การแกไ้ข
เพิ8มเติมนั7นมีผลเป็นการยื8นคาํขอใหม่ 

 
ขอ้ 23 ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื8นคาํขอมาชี7 แจง ส่งเอกสาร

หรือหลกัฐานใดเพิ8มเติมไดต้ามที8เห็นสมควรภายในเวลาที8กาํหนด 
 

 ขอ้ 24 ในการพิจารณาคาํขอและสั8งรับหลกัทรัพย ์คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” ทาํหนา้ที8พิจารณาคุณสมบติัของหลกัทรัพยแ์ละผูย้ื8นคาํขอ 
และสั 8งรับหลกัทรัพย์ที8ยื8นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเมื8อเห็นว่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวมี
คุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี7  โดยการสั8งรับหลกัทรัพยอื์8นที8มิใช่
หุน้สามญัใหส้ั8งรับพร้อมหรือภายหลงัการสั8งรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 25 ในกรณีที8คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการสั8งรับหลกัทรัพยข์องผูย้ื8น
คาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผนัคุณสมบติั
ของผูย้ื8นคาํขอในเชิงตวัเลขหรือปริมาณดงัต่อไปนี7 ในการพิจารณาคาํขอและสั8งรับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธิตามขอ้ 24  

(1) ทุนชาํระแลว้ตามขอ้ 4 (2)  
(2) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) (ก) และ (ข) 
(3) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามขอ้ 4 (4) (ก)  
(4) ผลการดาํเนินงานตามขอ้ 4 (5) 
(5) ฐานะการเงินตามขอ้ 4 (6) 

 ในการผ่อนผนัตามวรรคหนึ8 ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผนัคุณสมบติัของ
ผูย้ื8นคาํขอต่อประชาชน 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 

การแก้ไขเพิ�มเติม 

ข้อมูล 

การสั�ง 

รับหลกัทรัพย์ 

การเรียกเอกสาร 

เพิ�มเติม 

การผ่อนผันเกณฑ์

คุณสมบัติในเชิงตัวเลข

หรือเชิงปริมาณ

(Quantitative Criteria) 
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ขอ้ 26 ในกรณีที8คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั8งรับหุ้นสามัญหรือ
หุน้บุริมสิทธิของผูย้ื8นคาํขอเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน อาจทาํให้ขดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบาย
ของรัฐ หรืออาจทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเชื8อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อผูล้งทุน หรือทาํให้ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
เป็นตน้ คณะกรรมการจะสั8งไม่รับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

 
ขอ้ 27 ในระหวา่งที8คณะกรรมการพิจารณาคาํขอ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของผูย้ื8นคาํขอ ตลอดจนผูที้8เกี8ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวซื7อหรือขายหุน้สามญัที8ยื8นขอจดทะเบียน    
ทั7งนี7  ใหผู้ย้ื8นคาํขอแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์มื8อมีการซื7อหรือขายหรือสงสยัวา่จะมีการซื7อหรือขายหุน้สามญั
ของบุคคลดงักล่าว 

หากมีการซื7อหรือขายหุน้สามญัของบุคคลตามวรรคหนึ8ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณา
คาํขอใหรั้บหลกัทรัพยข์องผูย้ื8นคาํขอ 

 
ขอ้ 28 คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอให้รับหลกัทรัพยใ์ห้เสร็จภายใน 7 วนันบัแต่

วนัที8ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที8ถกูตอ้งครบถว้นจากผูย้ื8นคาํขอแลว้ 
 การนับเวลาตามวรรคหนึ8 ง มิให้นบัเวลาตั7งแต่วนัที8ผูย้ื8นคาํขอไดข้อแกไ้ขเพิ8มเติมขอ้มูล
หรือเอกสารตามขอ้ 22 หรือวนัที8ตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั8งการตามขอ้ 23 จนถึงวนัที8ไดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถกูตอ้งครบถว้น 
 

ขอ้ 29 ก่อนที8คณะกรรมการจะสั8งรับหุ้นสามัญของผูย้ื 8นคาํขอเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ให้ผูย้ื8นคาํขอห้ามบุคคลตามที8คณะกรรมการกาํหนดนาํหุ้นและหลกัทรัพยอ์อกขายตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ในกรณีที8บุคคลดงักล่าวไดรั้บหลกัทรัพยที์8อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้จากผูย้ื8นคาํขอ
หรือไดรั้บหลกัทรัพยจ์ากการแปลงสภาพหลกัทรัพยด์งักล่าวในระหว่างการหา้มขาย ให้ผูย้ื8นคาํขอห้าม
บุคคลนั7นนาํหลกัทรัพยด์งักล่าวออกขายดว้ย 

 
ขอ้ 30 ให้ผูย้ื8นคาํขอลงนามในขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์

(Listing Agreement) ก่อนที8คณะกรรมการจะสั8งรับหุน้สามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และคณะกรรมการ
อาจกาํหนดเงื8อนไขไดต้ามที8เห็นสมควร 

ในการลงนามของผูย้ื8นคาํขอ ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนัผูย้ื8นคาํขอเป็นผูล้งนาม
โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของผูย้ื8นคาํขอ 

 
ขอ้ 31 ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบันี7 เริ8มทาํการซื7อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัที8คณะกรรมการสั8งรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีที8มี

การห้ามซื7อขายหุ้น

ระหว่างพจิารณา 

คําขอ 

ระยะเวลาในการ

พจิารณา 

การลงนามใน 

ข้อตกลงการ 

จดทะเบียน 

วันเริ�มทําการ 

ซื7อขาย 

การห้ามขายหุ้นและ

หลกัทรัพย์ภายใน

เวลาที�กาํหนด 

การพจิารณารับหุ้น

ของผู้ยื�นคาํขอ 
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เหตุจาํเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรทาํการซื7อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั7นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
ระยะเวลาดงักล่าวใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดวนัเริ8มทาํการซื7อขายเป็นอยา่งอื8นได ้

 
ขอ้ 32 ใหผู้ย้ื8นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราและ

ภายในเวลาที8ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 
ขอ้ 33 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการเพิ8มทุน ใหย้ื8นขอจดทะเบียนหุน้สามญัหรือหุน้

บุริมสิทธิในส่วนเพิ8มทุนที8มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนักบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิที8ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนเพิ8มทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื8อนไข และวิธีการที8คณะกรรมการกาํหนด  

 
ขอ้ 34 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนที8มีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและมี 
การซื7อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” ชาํระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ”  

 
ขอ้ 35 ในกรณีที8บ ริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดของ          

ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียน
ดงักล่าวอาจยื8นคาํขอให้คณะกรรมการกาํหนดให้หุ ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนดังกล่าวเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนที8มีการซื7 อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange 
of Thailand (SET)) ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวกไ็ด ้
 

ขอ้ 36 ในกรณีที8บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที8 มี 
การซื7 อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) 
บริษ ัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื8นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที8มีการซื7อขายใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai)” ตามขอ้บงัคบันี7 ก็ได ้ทั7งนี7  คณะกรรมการอาจพิจารณาคาํขอเสมือน
หนึ8งการพิจารณาคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ โดยอาจพิจารณายกเวน้คุณสมบติัและเงื8อนไขดงัต่อไปนี7  

(1) การกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้ 4 (3) 
(2) การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนตามขอ้ 4 (4) 
(3) การกาํหนดใหผู้ย้ื8นคาํขอตอ้งมีที8ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัทาํคาํขอ

ตามขอ้ 21 
(4) การหา้มขายหุน้และหลกัทรัพยภ์ายในเวลาที8กาํหนดตามขอ้ 29 

ค่าธรรมเนียม 

การรับหุ้นใน 

ส่วนเพิ�มทุน 

การชําระ

ค่าธรรมเนียมรายปี 

การยื�นคําขอเพื�อให้หุ้น

สามัญเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนที�มีการซื7อ

ขายใน mai 

การยื�นคําขอเพื�อ 

ทําการซื7อขายใน 

SET 
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ในกรณีที8ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลกัทรัพย์ของบุคคลที8ถูกสั8งห้ามขายของ
บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ8 ง ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือ         
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูที้8เกี8ยวขอ้งขายหุน้
และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที8กาํหนด ยงัไม่ครบกาํหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและ
หลกัทรัพยด์งักล่าวยงัคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ดงักล่าว 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” ใหแ้ก่บริษทั
จดทะเบียนตามวรรคหนึ8ง 

เมื8อหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหนึ8 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที8มีการ 
ซื7อขายใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai)” แลว้ ให้ถือว่าหลกัทรัพยป์ระเภทอื8นซึ8 งเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที8มีการซื7 อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)”  
ตามขอ้บงัคบันี7ในวนัเดียวกนัดว้ย  

 
ขอ้ 37 ให้คณะกรรมการกาํหนดแนวทางปฏิบติัหรือหลกัเกณฑ์ในการดาํรงสถานะ

เพื8อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบันี7  
  

หมวด 4 

หลกัเกณฑ์ปฏิบัตใินส่วนที�เกี�ยวกบัการรับหลกัทรัพย์ 
 

ขอ้ 38 หลกัเกณฑป์ฏิบติัในส่วนที8เกี8ยวกบัการรับหลกัทรัพยใ์นเรื8องดงัต่อไปนี7  ใหถื้อ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เงื8อนไขและวิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์8ใช้บงัคบักบับริษทั
จดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ยกเวน้กรณีมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เ งื8อนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะสําหรับ
บริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบันี7   

(1) คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของที8ปรึกษาทางการเงิน  
(3) การห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูที้8 เกี8ยวขอ้งขายหุ้นและหลกัทรัพย์

ภายในระยะเวลาที8กาํหนด 

(4) การดาํรงสถานะในการเป็นบริษทัจดทะเบียน  
(5) การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที8เพิ8มทุนเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน 
 
 

อาํนาจในการกาํหนด

แนวทางการดาํรง

สถานะ 

หลกัเกณฑ์ปฏิบัติ

เกี�ยวกบัการรับ

หลกัทรัพย์ 
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หมวด 5 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัตกิารใดๆ  

และการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี  

 

ขอ้ 39 ให้บริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี ของบริษัท
จดทะเบียนดงักล่าวเปิดเผยขอ้มูลและปฏิบติัการใดๆ ตามหลกัเกณฑ ์เงื8อนไขและวิธีการในเรื8องดงักล่าว
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์8ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์
เงื8อนไข และวิธีการไวเ้ป็นการเฉพาะที8ใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบันี7  

 

หมวด 6 

การเพกิถอน 

 
ขอ้ 40 ใหน้าํหลกัเกณฑ ์เงื8อนไข และวิธีการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย

การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบันี7  
 

หมวด 7 
เบ็ดเตลด็ 

 

ขอ้  41 บ ริ ษัท จ ด ท ะ เ บี ย น ต้อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ว ย ห ลัก ท รั พ ย์แ ล ะ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 
 
  ประกาศ ณ วนัที8 11 พฤษภาคม 2558    

 
(ลงนาม) สถิตย์ ลิ�มพงศ์พันธ์ุ 

 (นายสถิตย ์ลิ8มพงศพ์นัธ์ุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที8ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑบ์างประการเพื8อให้ผูย้ื8นคาํขอที8ประสงค์

จะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) สามารถยื8นคาํขอไดโ้ดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาทุนจดทะเบียน

เฉพาะทุนชาํระแลว้ขั7นตํ8า ยกเลิกหลกัเกณฑบ์างประการที8กาํหนดเพื8อรองรับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราภาษีที8ไดค้รบกาํหนดบงัคบัใชแ้ลว้ และรวบรวมหลกัเกณฑอื์8นๆ เพื8อให้บริษทัที8จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai) สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑไ์ดโ้ดยครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบันี7  

หน้าที�ของบริษัท 

การเพกิถอน

หลกัทรัพย์ 

การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการใดๆ และ

การเปิดเผยการถือครอง

หลกัทรัพย์ 


