
 

 
 
ที ่บจ. (ว) 2/2564 

    5 ตุลาคม 2564 

เรือ่ง การปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัสมาชกิ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
และทีป่รกึษากฎหมาย ทุกบรษิทั 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    1. สรปุหลกัเกณฑข์องขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีป่รบัปรงุ 
                    2. สรปุขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีม่กีารปรบัปรงุ (จ านวน 24 ฉบบั)  

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ              
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธ ิ(Warrants) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใหค้รอบคลุมกรณีการเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะท า ให้ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
(Preferential Public Offering: PPO) ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่6 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการเพิกถอนหลกัทรพัย์จดทะเบียน             
และการเปิดเผยสารสนเทศ เพื่อใหม้คีวามชดัเจน เขา้ใจง่าย โดยผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนยังคงมขีอ้มูลทีเ่พยีงพอ
ส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุนและทนัต่อเหตุการณ์ ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 
เป็นต้นไป โดยสรุปหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดทีม่กีารปรบัปรุงตามสิง่ทีส่่งมาด้วย  1. 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ   

ขอแสดงความนบัถอื 
 

  
        (นางดวงรตัน์ สมทุวณิช) 
     ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 
      ลงนามแทน 
                                                                   กรรมการและผูจ้ดัการ 

ฝ่ายก ากบับรษิทัจดทะเบยีน  
โทรศพัท ์0-2009-9726 

 

 



สรปุหลกัเกณฑ์ของข้อก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีปรบัปรงุ 

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบักำรเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 
การปรบัปรงุเหตุเพกิถอนและการด าเนินการเมือ่เขา้เหตุเพกิถอน ใหม้คีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย สรปุไดด้งันี้ 
เหตเุพิกถอน เง่ือนไขและระยะเวลำกำรปรบัปรงุคณุสมบติัของ บจ. 

ช่วงท่ี 1  
ช่วงด ำเนินกำรให้เหตเุพิกถอนหมดไป 

ช่วงท่ี 2  
ช่วงด ำเนินกำรให้มีคณุสมบติัเพ่ือกลบัมำซ้ือขำย  

1. ไมส่่งงบการเงนิ / ส่งงบการเงนิ
ล่าชา้ / งบการเงนิไมถู่กตอ้ง เกนิ 6 
เดอืน ในแต่ละงวด เฉพาะงวดแรก
ทีล่่าชา้เกนิ 6 เดอืน 

ส่งงบการเงนิ งวดที่เขา้เหตุเพกิถอน ที่ล่าช้า
เกิน 6 เดือนได้ครบทุกงวด ภายใน 1 ปี  
ภายใน 2 ปี 
 
 

ส่งงบการเงนิทีล่่าชา้ไดทุ้กฉบบั และส่งงบการเงนิภายในเวลาที่
ก าหนด 2 งวดตดิต่อกนั ภายใน 1 ปี (อาจขอขยายเวลาอกี 1 ปี)  
ทัง้นี้  รายงานของผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นลกัษณะใดลกัษณะ
หนึ่งต่อไปนี้  
(1) มเีงือ่นไขเกีย่วกบักรณมีขีอ้บกพร่องในระบบควบคุมภายใน 
หรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรืองบการเงินไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีส่ านกังานยอมรบั  
(2) ไมแ่สดงความเหน็ต่องบการเงนิหรอืแสดงความเหน็อย่างมี
เงื่อนไขกรณีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบบญัชีโดยการกระท า
หรอืไมก่ระท าของบรษิทั หรอื กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  
(3) แสดงความเหน็ว่างบการเงนิไมถู่กตอ้ง 

2. ฐานะการเงนิ 
(1) Equity < 0  
(2) หยุดประกอบกจิการ 
(3) ผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเหน็ 

3 ปีตดิต่อกนั 
(4) มสีนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการ

ด าเนินการลดลงหรอืก าลงัจะ
ลดลงในจ านวนทีม่นียัส าคญั   

แก้ไขเหตุเพกิถอนภายใน 3 ปี (อาจขอขยาย
เวลาอีก 1 ปี)  เช่น ในกรณีที่ Equity < 0 ได้
ด าเนินการให้ Equity ไม่น้อยกว่า 0 เป็นต้น  
ตามเหตุทีถู่กประกาศเขา้เหตุเพกิถอนในแต่ละ
ขอ้ ดงันี้  

(1) Equity > 0 
(2) มกีารประกอบกจิการ  
(3) รายงานผู้สอบบัญชีของงบการเงิน

ประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปี 
ไม่เป็นประเภทไม่แสดงความเห็นหรือ
แสดงความเหน็ว่างบการเงนิไมถู่กตอ้ง 

ในระหว่างที ่ บจ. อยู่ Stage 1 ตลท. จะ
ประกาศรายชือ่ของ บจ. เป็น 3 ระยะๆ ละ 1 ปี 
ไดแ้ก่ NC ระยะที ่ 1 NC ระยะที ่ 2 และ NC 
ระยะที ่3 

มคีุณสมบตัดิงันี้ ภายใน 2 ปี (อาจขอขยายเวลาอกี 1 ปี) 
• Equity: SET ≥ 300 ลบ./ mai ≥ 50 ลบ.  
• ก าไรจากธุรกจิหลกั 1 ปี หรอื 4 ไตรมาส : SET ≥ 30 ลบ. / 

mai ≥ 10 ลบ. และมกี าไรสุทธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ 
• มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานมัน่คงโดยพจิารณา

กระแสเงนิสดและขาดทุนสะสมประกอบดว้ย 
• มคีุณสมบตัติามเกณฑด์ ารงสถานะเป็น บจ. 
• ม ีfree float ไมน้่อยกว่า 15% และผูถ้อืหุน้รายย่อยไมน้่อยกว่า 

150 ราย  
• ปรบัโครงสรา้งหนี้ > 75%  
• หากฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมายลม้ละลาย ตอ้งออกจากการ

ฟ้ืนฟูผ่านศาล 

3. เป็น Cash company เกนิ 6 เดอืน ไมเ่ป็น Cash Company โดยมธีุรกจิ ภายใน 1 ปี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ ยกเว้น free float ให้
เป็นไปตามเกณฑด์ ารงสถานะเป็น บจ. ตอ้งมไีมน้่อยกว่า 15% 
และผูถ้อืหุน้รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย โดยต้องด าเนินการ
ทัง้หมดภายใน 1 ปี และอาจขอขยายเวลาอกี 1 ปี 

เหตเุพิกถอน กำรประกำศเข้ำเหตเุพิกถอน 
4. กรณมี ีAC ไมค่รบ เกนิ 9 เดอืน 

ถูกขึน้ SP มากกว่า 2 ปี 
เนื่องจากฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตามกฎหมาย หรอืเกณฑ ์
หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

• กรณมี ีAC ไมค่รบ 3 ราย 
o เมือ่ครบ 3 เดอืน : ขึน้ NP 
o เมือ่ NP ครบ 3 เดอืน : ขึน้ SP 
o เกนิ 9 เดอืน เมือ่ SP เกนิ 2 ปี : ประกาศเขา้เหตุเพกิถอน (NC) และจะพจิารณาสัง่เพกิถอนต่อไป 

 
5. มกีารช าระบญัชเีพือ่เลกิกจิการ เมือ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหเ้ลกิบรษิทั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเขา้เหตุเพกิถอน (NC) ขึน้เครือ่งหมาย SP  

หมายเหตุ  ขอ้มลูทีข่ดีเสน้ใต ้คอื หลกัเกณฑท์ีป่รบัปรุงใหม ่ส่วนทีข่ดีออก คอื หลกัเกณฑเ์ดมิ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 1 



นอกจากนี้ ยกเลกิการก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิเพื่อร่วม
จดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพกิถอน และตอ้งขออนุมตัแิผนดงักล่าวจากผูถ้อืหุน้ โดยใหเ้ป็นดุลพนิิจของบรษิทัจดทะเบยีน
ทีจ่ะพจิารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม อย่างไรกต็าม กรณีทีเ่ป็นการด าเนินการทีม่นีัยส าคญั บรษิทั
จดทะเบยีนยงัคงต้องขออนุมตัผิูถ้อืหุน้และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิตามเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ได้ก าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องเปิดเผยแผนแกไ้ขและแจ้งความคบืหน้าแก่ผูล้งทุนทราบทุก
ไตรมาสหรอืเมื่อมคีวามคบืหน้าในการด าเนินการดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 

อนึ่ง ในส่วนของบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ก่อนวนัทีห่ลกัเกณฑ์ทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ใชบ้งัคบั จะยงัคงใชบ้งัคบัตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพกิถอน
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนฉบบัเดมิต่อไป 

หลกัเกณฑก์ำรเปิดเผยข้อมูล 

1. เพิม่เหตุการณ์ส าคญัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งรายงานขอ้มลูทนัท ีเพือ่ใหม้คีวามชดัเจน ดงันี้ 
• บรษิทัจดทะเบยีนถกูศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืมเีหตุอืน่ใดทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
• บรษิทัจดทะเบยีนมกีารยืน่ขอฟ้ืนฟูกจิการต่อศาลลม้ละลาย และเมือ่มกีารด าเนินการใด ๆ หรอืมคีวามคบืหน้า

ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการ  
• หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนหรอืถูกเพกิถอน

จากตลาดหลกัทรพัยห์ลกั 
2.  ปรบัปรุงให้รายงานขอ้มูลทนัทเีมื่อบรษิัทจดทะเบยีนผดินัดช าระหนี้สถาบนัการเงนิ หรอืผดินัดช าระหนี้หรอืไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเกี่ยวกบัการออกตราสารหนี้ ( เกิด Events of Default)1 โดยไม่
ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการผดินัด เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อสิทธิผู ้ถือหุ ้นอย่างมนีัยส าคญั 
เช่น บรษิัทจดทะเบยีนจะไมส่ามารถประกาศจ่ายเงนิปันผลได ้ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิตน้ และ/หรอื ไมจ่่ายดอกเบี้ยหุน้
กูท้ีถ่งึก าหนดช าระแลว้ ส าหรบักรณีบรษิทัจดทะเบยีนผดินดัช าระหนี้กรณีอืน่ๆ หรอืบรษิทัยอ่ยผดินดัช าระหนี้ หรอื
เกดิ Events of Default นัน้ ใหบ้รษิทัยงัคงเปิดเผยขอ้มลูเมื่อมมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั
เชน่เดมิ 

******************* 

                                                           
1 ตวัอย่างเหตุการณ์ Events of Default  เช่น บริษทัจดทะเบียนได้รบัหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ช าระหนี้ (Notice) จากเจ้าหน้ี
สถาบนัการเงนิ หรอืเกิดเหตุการณ์ผดินัดช าระหน้ีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกตราสารหน้ี 



สรปุข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีกำรปรบัปรงุ (รวม 24 ฉบบั) 

 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเพกิถอนหุน้สำมญัจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
1. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง ยกเลกิขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเพกิถอนหลกัทรพัย์

จดทะเบยีน  
2. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 
3. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง แนวทำงกำรเพกิถอนหุน้โดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 
4. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง แนวทำงด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพกิถอนหุ้นสำมญัจำก

กำรเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 
(1) แนวทำงด ำเนินกำรต่อบรษิทัจดทะเบยีน กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไม่น ำส่งงบกำรเงนิ หรอืน ำส่งล่ำชำ้เกนิกว่ำ

ระยะเวลำที่ก ำหนด หรอืน ำส่งงบกำรเงนิที่ผูส้อบบญัชแีสดงควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง ทีเ่ขำ้ขำ่ยอำจ
ถูกเพกิถอน 

(2) แนวทำงด ำเนินกำรต่อบรษิทัจดทะเบยีน กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนมกีำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงนิทีเ่ขำ้ข่ำย
อำจถกูเพกิถอน 

(3) แนวทำงด ำเนินกำรต่อบรษิทัจดทะเบยีน กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนและ/หรอืบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์ทัง้หมดหรอื
เกอืบทัง้หมดในรปูของเงนิสดหรอืหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ (Cash Company) ทีเ่ขำ้ขำ่ยอำจถกูเพกิถอน 

 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ 
5. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏบิตักิำรใด ๆ 

ของบรษิทัจดทะเบยีน (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2564 
6. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง ยกเลกิขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยสำรสนเทศและ

กำรปฏบิตักิำรใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนต่ำงประเทศ พ.ศ. 2560 
7. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏบิตักิำรใด ๆ ของบรษิทัจดทะเบยีนต่ำงประเทศ 

พ.ศ. 2564 
 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีป่รบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบักำรปรบัปรุงขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและกำรเปิดเผยสำรสนเทศ รวมทัง้ปรบัปรงุในเรือ่งอืน่ ๆ  
8. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2564 
9. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2564 
10. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพกิถอนหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีนใน “ตลำดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ” (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564   
11. แนวทำงด ำเนินกำรกรณีบรษิทัจดทะเบยีนมกีรรมกำรตรวจสอบไมค่รบถว้น   
12. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรหำ้มซื้อหรอืขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

เป็นกำรชัว่ครำว (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 

13. ข้อบังคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพิกถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 2 



 
 

14. ข้อบังคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพิกถอนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2564 

15. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพกิถอนหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีนต่ำงประเทศ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 

16. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพกิถอนใบแสดงสทิธใินกำรซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2564 

17. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรรบั กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพกิถอนหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่กำรลงทนุ 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2564 

18. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรเปิดเผยสำรสนเทศและกำรปฏบิตักิำรใด ๆ  ของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์(ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2564 

19. ข้อบังคบัตลำดหลักทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพิกถอนหน่วยลงทุน และกำรเปิดเผยสำรสนเทศของกองทุนรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2564 

20. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรรบัและเพกิถอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2564 
21. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัและเพกิถอนหน่วยลงทุน และกำรเปิดเผยสำรสนเทศของกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2564 
22. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพกิถอนหน่วยของอีทเีอฟ และกำรเปิดเผยสำรสนเทศของอีทีเอฟ

ต่ำงประเทศ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2564 
23. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบั กำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรเพกิถอนตรำสำรแสดงสทิธิในหลกัทรพัย์

ต่ำงประเทศ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 
24. ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัและเพกิถอนใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งองิไทยที่

ออกโดยได้รบัอนุญำตตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ที ่ทจ.32/2552 (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2564 

 
 



 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  ยกเลกิข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ.  2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2542  
(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2543 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2543 
(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2544 
(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2546 
(5) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2549 ลงวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2549 
(6) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 
(7) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
(8) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2553 
(9) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
(10) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 
(11) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 
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(12) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 

(13) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 

(14) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 

(15) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 3  ในส่วนน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัเดิม” หมายความว่า ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุกฉบบั

ท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 และใหห้มายความรวมถึงขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือ
นโยบายของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าวดว้ย 

“ขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่” หมายความว่า ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564   

 
ขอ้ 4  ให้ขอ้บงัคบั เพิกถอนฉบบัเดิมย ังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับบริษัทจดทะเบียน

ดงัต่อไปน้ี  
(1) บริษทัจดทะเบียนท่ีไดย้ื่นค าขอเพิกถอนหุน้ของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัเดิมอย่างถูกตอ้งครบถว้นก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัเพิกถอน
ฉบบัใหม่ใชบ้งัคบั 

(2) บริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนตามขอ้บงัคบั
เพิกถอนฉบบัเดิม และตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้ระกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่ใชบ้งัคบั  

 
ขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการกระท าหรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การเขา้ข่าย

อาจถูกเพิกถอนตามขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัเดิม และตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่ไดป้ระกาศให้หุ้นสามญัของบริษทั
จดทะเบียนดงักล่าวเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัเดิม 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะน าระยะเวลาของการกระท าหรือเหตุการณ์ของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบั
เดิมมานบัรวมต่อเน่ืองกบัการกระท าหรือเหตุการณ์ของบริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินต่อไปตามขอ้บงัคบัเพิกถอน

นิยาม 



 

3 

ฉบับใหม่ เพ่ือประกาศให้หุ ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่ และให้น าขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่มาใชบ้งัคบักบั
บริษทัจดทะเบียนนั้นดว้ย 

 
ขอ้ 6 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือ

นโยบายของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกตามความในขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจาก
บทเฉพาะกาลของขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ดงักล่าว ซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบั
ใหม่ใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่ จนกวา่จะมีขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ประกาศ ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 
  ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ขอ้บงัคบัเพิกถอนฉบบัใหม่ 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

 
(ลงนาม) ประสาร  ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร  ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกันทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 



ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ 
“หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ

อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  “บริษทัย่อย” และ “บริษทัร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์และค าว่า “ผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยด์งักล่าวใหห้มายความถึง “บริษทัจดทะเบียน” ตามขอ้บงัคบัน้ี 
  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” และ “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home 
Exchange) ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  
  ขอ้ 3 การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหุน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  

(2) การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอื่นนอกจากหุ้น ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
พิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว โดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ทั้งน้ี ความในขอ้น้ีไม่น ามาใชก้บัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเพิกถอนไว้
เป็นการเฉพาะแลว้ 

 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

ประเภทของ
การเพิกถอน
หล ักท ร ัพ ย์
จดทะเบียน 
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หมวด 1 
การเพกิถอนหุ้นโดยสมคัรใจ (Voluntary Delisting) 

 
  ขอ้ 4 ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การขอเพิกถอนหุ้นจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอย่างครบถว้นแลว้ คณะกรรมการจะพิจารณาการ
ขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนนั้น โดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัจดทะเบียนปฏิบัติ
เพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 6 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุน้ของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้ 5 คณะกรรมการจะสั่งและก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์มีอ  านาจหนา้ที่เกี่ยวกบัการ

พิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนแลว้ ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้บริษทัจด

ทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบดว้ย 

เม่ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงแลว้ 
ใหหุ้น้ของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน ในกรณีท่ี
การสั่งเพิกถอนตามวรรคหน่ึงเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ให้หุ้นบุริมสิทธิและหลกัทรัพย์
แปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีหุ้น
สามญัส้ินสภาพดว้ย 

 
หมวด 2 

การเพกิถอนหุ้นสามญัเม่ือมเีหตุเพกิถอน (Mandatory Delisting) 
 

ขอ้ 7 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) หุ้นสามญัมีคุณสมบติัของหลกัทรัพยไ์ม่ครบตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาค า
ขอ เพิกถอน หุ้น
โดยสมัครใจ 

การส่ังเพิกถอนหุ้น 

เ ห ตุ ท่ี หุ้ นส ามัญ
ของ บจ. เข้าข่าย
อาจถูกเพกิถอน 

กา รด า เ นิ นการ
เ พ่ือขอเพิกถอน
หุ้นโดยสมัครใจ 

ก า ร สิ ้น ส ภ า พ
จ า ก ก า ร เ ป็ น
ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด
ทะเบียน 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ ในการ ส่ัง
เพิกถอน 



3 
 

(2) บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(3) บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเทจ็หรือขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิด 
ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานท่ียื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทั่วไป อันอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงใน
ราคาของหลกัทรัพย ์

(4) บริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(5) หุ ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนถูกตลาดหลกัทรัพยส์ั ่งห ้ามซ้ือหรือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เป็นการชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลง
การจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อ
ปฏิบติั หรือบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที  

(6) บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
และไม่ค านึงวา่การหยดุประกอบกิจการนั้นเน่ืองมาจากการกระท าของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนใด  

(ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวม
ประจ าปีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

(ค) ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์

ในกรณีท่ีฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่ไดแ้สดงส่วนของ
ผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกว่าศูนย ์แต่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น ซ่ึงตลาดหลกัทรัพย์
เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาฐานะ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนนั้นโดยปรับเง่ือนไขจากรายงานของผูส้อบบญัชีและพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(7) บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เป็นผลใหบ้ริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
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ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดแลว้
ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้  

(8) บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซ่ึงมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือสภาพคล่องของบริษทัจดทะเบียน 

(9) บริษทัจดทะเบียนเลิกกิจการ  
(10) บริษทัจดทะเบียนถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยห์รือมีเหตุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
(11) หุน้ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน

หรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
(12) บริษทัจดทะเบียนมีการประกอบธุรกิจซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงอยู่ในฐานะบริษทั

จดทะเบียน  
(13) บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  
(14) บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  

ขอ้ 8 เวน้แต่จะมีการก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน เม่ือเกิดเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัของบริษทั
จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้
บริษทัจดทะเบียนทราบถึงเหตุดงักล่าว รวมทั้งให้ประกาศการท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบดว้ย 

 
ขอ้ 9 ในกรณีท่ีเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 เป็นเหตุท่ีบริษทัจดทะเบียนอาจแกไ้ขได ้และตลาดหลกัทรัพย์ไดมี้การ
ประกาศก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัไว ้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการ
ตามแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ไม่ไดมี้การประกาศก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัไว ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจ
ก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการเพ่ือแกไ้ขใหเ้หตุดงักล่าวหมดไปได ้  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการเพ่ือแกไ้ขให้เหตุเพิกถอนหมดไปไดต้าม
แนวทางด าเนินการหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หรือในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าเหตุท่ี
ท าให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 
เป็นเหตุท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถแกไ้ขได ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัการเพิกถอน
หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   

ก า ร แ จ ้ง แ ล ะ
ประก าศว่า หุ้น
ส า ม ัญ เ ข ้า ข ่า ย
อาจถูกเพิกถอน 

การด าเนินการ
กับ บจ. กรณีที่มี
เหตุเพิกถอนท่ี
อาจแก้ไขได้ 

การด าเนินการกับ 
บ จ .  ก ร ณี ที่ ไ ม่
สามารถแก้ไขเหตุ
เพิกถอนให้หมดไป
ได้หรือมี เหตุ เพิก
ถอนที่ ไม่สามารถ
แก้ไขได้ 
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การส่ังเพกิถอน 

หุ้นสามัญ 

ขอ้ 10 ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) ไวท่ี้
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น พร้อมทั้งจะสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็น
การชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นนบัแต่วนัท่ีประกาศใหหุ้น้
สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 8 

   
  ข้อ 11 เม่ือบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้เหตุ ท่ีท าให้หุ้นสามัญของบริษัท
จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 หมดไปไดแ้ลว้ ให้บริษทัจด
ทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื ่อให้ตลาดหลกัทรัพย ์พิจารณายกเลิกการสั ่งห ้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว และปลดเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) และเคร่ืองหมาย SP 
(Suspension)  ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูล
หรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุท่ีท าให้หุน้สามญัของบริษทัจด
ทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปไดแ้ลว้ 
  เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงและเห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการให้
เหตุท่ีท าใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปไดแ้ลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณา
ยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น และประกาศให้หุ้นสามัญของ
บริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุที่ท าให้หุ ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งปลดเคร่ืองหมาย NC 
(Non-compliance) และเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 

ในการยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคสอง 
คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 12 ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวมาใชก้บัการสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

  
ขอ้ 13  คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัจดทะเบียนกระท าการทุจริตหรือกระท าการใดอนัเป็น

เหตุใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(2) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 ซ่ึงเป็นเหตุท่ีอาจแกไ้ขได ้และบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข
ใหเ้หตุดงักล่าวหมดไปไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่ช้ีแจงขอ้มูลต่อตลาด

การขึน้เคร่ืองหมาย 
NC และ SP 

การน าข้อบังคับ SP 
มาใช้บังคับ 

การด าเนินการเม่ือ 
บจ. แก้ไขเหตุเพิก
ถอน ใ ห้หมด ไป
แล้วและสามารถ
กลบัมาซ้ือขายได้ 
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หลกัทรัพย ์และไม่จดัท าหรือไม่ด าเนินการตามแผนด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุเพิกถอนที่ไดแ้จง้ต่อตลาด
หลกัทรัพยไ์ว ้

(3) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 ซ่ึงเป็นเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้

ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
วรรคหน่ึง คณะกรรมการจะสัง่และก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
วรรคสองแลว้ ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดงักล่าว รวมทั้งให้ประกาศ
การเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้ผูล้งทุนทัว่ไปทราบดว้ย 

 
ขอ้ 14 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 13  คณะกรรมการอาจสั่งใหม้ีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
บริษทัจดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหน่ึงก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นควรใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน
ก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ี
มีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

การซ้ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง ให้ด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นดว้ย
บญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตลอดระยะเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 

 
ขอ้ 15 เม่ือหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้ 13 แลว้ ใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ีมีผล
เป็นการเพิกถอน และใหหุ้น้บุริมสิทธิรวมถึงหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีหุน้สามญัส้ินสภาพดว้ย 

 
 
 
 

การ เ ปิดใ ห้ ซ้ื อ
ขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนก่อน
วันที่ มี ผล เ ป็น
การเพกิถอน 

การส้ินสภาพจาก
การเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 
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หมวด 3 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 16 ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติั หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกันทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ก า ร ก า ห น ด
แนวทางปฏิบัติ
เ พ่ือให้ เ ป็นไป
ตามข้อบังคับ 



ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางการเพกิถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 และขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
 

หมวด 1 
การเพกิถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนไทยหรือ 

บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ร้องขอ  
 

ขอ้ 2 ในหมวดน้ี 
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ

หุ้นสามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือบริษทั

จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ
ค าดงักล่าวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 3 ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอซ้ือ โดยความเห็นชอบของกรรมการ
อิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอน
หุน้ โดยบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลหรือการด าเนินการอ่ืนใดแก่ท่ีปรึกษาทางการ
เงินเพ่ือประกอบการจดัท าค าเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

ท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งด าเนินการเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมี
ความเป็นอิสระและกระท าการเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม   

 
 

ขั้นตอนการขอ 
เพกิถอนหุ้น 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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(2) แจง้มติคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุ้นต่อตลาด
หลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยไม่ชกัชา้ภายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติ ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน  

(3) จดัใหมี้ผูเ้สนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นเป็น
การทัว่ไป 

(4) จดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอมติเพิกถอนหุ้น โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้งตอ้งแจง้ขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี
ให้ผูถื้อหุน้ทราบ 

(ก)  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุน้  
(ข)  ความเห็นของกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) 
(ง)  ราคาท่ีจะเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และผูถื้อหลกัทรัพย์

เป็นการทัว่ไป 
(จ)  ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของบริษทัจดทะเบียนตามรายการท่ีระบุในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปีหรือรายงานประจ าปี ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั  
บริษทัจดทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ตอ้งช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุน้และขอ้เสนอของผูเ้สนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ โดยบริษทัจดทะเบียนอาจให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูเ้สนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพย์แปลง
สภาพเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือช้ีแจงดว้ยกไ็ด ้

 
ขอ้ 4 การประชุมผูถ้ือหุ ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุน้ ตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากผู ้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคา้นการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพ่ือรองรับ
การปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน และประสงคจ์ะยื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรัพยรั์บหุน้สามญั
ของบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิม โดยบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่
นั้นออกหุ้นใหม่หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทั
จดทะเบียนเพ่ือแลกกบัหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูถื้อหลกัทรัพย์
แปลงสภาพนั้นมีอยู่ในอตัราหน่ึงต่อหน่ึง บริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

ก า ร ข อมติ เ พ่ื อ
เพกิถอนหุ้น 
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแบบท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอเพิกถอนหุ้นและแจง้ผลการพิจารณาให้บริษทัจดทะเบียนทราบ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียน 
โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดกไ็ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 6 เม่ือตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้นให้บริษทัจดทะเบียนทราบแลว้ ให้

บริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การท าค าเสนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  

ระยะเวลาการเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพย์แปลงสภาพต้องมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาสูงสุด
ท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ยกเวน้กรณี
ท่ีบริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การท าค าเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และผูถื้อหลกัทรัพย์
แปลงสภาพเน่ืองจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
ให้ระยะเวลาในการเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตอ้งมีระยะเวลาเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนด  

 
หมวด 2 

การเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ร้องขอ 
 

ขอ้ 7 ในหมวดน้ี 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ท่ีมีหุน้

สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้มติคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุ้นต่อ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยไม่ชกัชา้ภายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติ 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน  

การย่ืนและการ
พิจารณาค าขอ
เพกิถอนหุ้น 

การท าค าเสนอ
ซ้ื อ หุ้ น แ ล ะ
หลักทรัพย์แปลง
สภาพ 

นิยาม 

ขั้นตอนการขอ
เพกิถอนหุ้น 
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(2) จดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อหุน้และ/หรือผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีซ้ือขายหุน้และ/หรือ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี โดยบริษทัจด
ทะเบียนตอ้งจดัส่งสารสนเทศเก่ียวกบัแนวทางดูแลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ/หรือผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพนั้น
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 
 (ก) จดัให้มีกลไกรองรับการขายหุ ้นของผูถ้ือหุ ้นและ/หรือการขายหลกัทรัพย์
แปลงสภาพของผูถ้ือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีซ้ือขายหุ้นและ/หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในประเทศไทย 
(แลว้แต่กรณี) ในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั ซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนและ
ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน หรือ 

(ข) แนวทางอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนขอเพิกถอนหุ้นของตนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และอยู่ระหว่างการปฏิบติัหรือไดป้ฏิบตัิโดยครบถว้น
แลว้ตามหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนร้องขอหรือหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีก าหนดในท านอง
เดียวกนั ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยห์ลกัก าหนด ให้ถือว่าบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการตามแนวทางดูแลผูถื้อหุน้
และ/หรือผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีซ้ือขายหุ้นและ/หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
(Reasonable Exit) ตามวรรคหน่ึงแลว้ 
 

ขอ้ 9 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผูถื้อหุ้นท่ีซ้ือขายหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) จดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขอมติเพิกถอนหุน้ ในกรณีหุน้ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนฝากไว้
ท่ีศูนยรั์บฝากตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 4 มาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนกรณีน้ี หรือ 

(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร ก า ห น ด
เง่ือนไขเพิม่เติม 
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ขอ้ 10 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอเพิกถอนหุน้และแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัจดทะเบียนทราบ
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียน 
โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดกไ็ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

การย่ืนและการ
พจิารณาค าขอ 
เพกิถอนหุ้น 



ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งการเพกิถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 
 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 9 และขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
 
 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
 “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” และ “ผูมี้อ  านาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของค าดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 "ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
 ขอ้ 3 คณะกรรมการก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแนวทางแนบทา้ยประกาศน้ี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) หมวด 1 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าชา้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็น
วา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง ท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

(2) หมวด 2 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมี
การด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
 
 
 
 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 

การก าหนดแนว
ทางแก้ไขเหตุ
เ พิ ก ถ อ น หุ้ น
สามัญ 

นิยาม 
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(3) หมวด 3 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือ
บริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) ท่ี
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญั
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพื่อใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
ไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี  
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หมวด 1 
แนวทางด าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียน  

กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
น าส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่
น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือน าส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถูกต้อง และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หรือน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยล์่าช ้า เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่น าส่งงบการเงินท่ี
ส านกังานสัง่แกไ้ข หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง ถือเป็นกรณีท่ี
บริษทัจดทะเบียนไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  
 1.2 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 1.1   

 1.2.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.2.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.2.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  
  1.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือน าส่งงบการเงินต่อ
ตลาดหลกัทรัพยล่์าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงินท่ีส านกังานสั่งแกไ้ข เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งแกไ้ขงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียน
น าส่งงบการเงินที่ผู ส้อบบ ัญชีได ้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และบริษทัจดทะเบียนไม่ได้
ด าเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวเกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง (รวมเรียกการกระท าของบริษทัจดทะเบียนว่า “ไม่น าส่งงบการเงินให้เป็นไป
ตามที ่ก าหนด”) ถือเป็นกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญหรือมีขอ้ผิดพลาดในการ
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เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั และเป็นกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ หรือการตดัสินใจ
ของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์จึงเป็นเหตุให้หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
 
2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากไม่น าส่งงบ
การเงินให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

2.1 ในกรณีที่เกิดเหตุดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้ งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-
Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ ตลาดหลกัทรัพย์จะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดยงัไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนดว้ย  

2.1.1 บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือน าส่งงบการเงินต่อตลาด
หลกัทรัพยล์่าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงินท่ีส านกังานสัง่แกไ้ข เกินกวา่ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสัง่แกไ้ขงบการเงิน 

2.1.2 บริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง และบริษทัจดทะเบียนไม่ได้ด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนัท่ีบริษทัจด
ทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

2.2 ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 2.1 แลว้ หากต่อมาปรากฏว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่
น าส่งงบการเงินในงวดถดั ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 อีก ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะแจง้ให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงการไม่น าส่งงบการเงินในงวดถดั ๆ ไป และเปิดเผยขอ้มูลการ
ไม่น าส่งงบการเงินดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบ 

2.3 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาที่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วง
ด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 
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2.3.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด า เนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย ่าง

ครบถว้นเพื่อแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (1.1) กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์
หรือน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยล์่าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือ
บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินท่ีส านกังานสั่งแกไ้ข เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งแกไ้ขงบ
การเงิน 

   บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินท่ีไม่ได้น าส่ง และ/หรือ
น าส่งงบการเงินท่ีไดแ้กไ้ขตามค าสั่งของส านักงานแลว้ เฉพาะงบการเงินงวดท่ีเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั
ครบก าหนดส่งงบการเงินหรือนบัแต่วนัที่ส านกังานสั ่งแกไ้ขงบการเงิน (แลว้แต่กรณี) ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้นทุกงวด โดยงบการเงินดงักล่าวตอ้งเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการ
แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้งดว้ย 

  (1.2) กรณีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง และบริษทัจดทะเบียนไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวเกินกว่า 6 เดือนนบั
แต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

   บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการไม่น าส่งงบการเงิน
ในงวดถดั ๆ ไปภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 2.1 ดว้ย บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้ 2.3.1 (1) (1.1) ดว้ย 
  (2)  ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค า
ขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอ
ยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถด าเนินการใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพย์
เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพย์จะ
ประกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย 
SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป   
  (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์จะเสนอ
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ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อไป 
      หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

2.3.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

  (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย่างครบถว้น ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

   (1.1) น าส่งงบการเงินทุกงวดท่ีไม่ไดน้ าส่ง และ/หรือน าส่งงบการเงินท่ี
ไดแ้กไ้ขตามค าสั่งของส านักงานแลว้ และ/หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกตอ้ง ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท า
และส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  

   (1.2) น าส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนไดอี้ก 2 งวดติดต่อกนั  

   (1.3) รายงานของผูส้อบบญัชีในงบการเงินท่ีน าส่งตามขอ้ 2.3.2 (1) (1.2) 
ตอ้งไม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
     (ก) ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักรณีท่ี
บริษทัจดทะเบียนมีขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน หรือระบบบญัชีไม่สมบูรณ์ หรืองบการเงินไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส านกังานยอมรับ  
     (ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกบักรณีที่ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบบญัชี ซ่ึงเกิดจากการกระท า
หรือไม่กระท าของบริษทัจดทะเบียน หรือกรรมการของบริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 
     (ค) ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

  (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการ
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ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุเพิกถอน
และให้หลกัทรัพย ์จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้พร้อมทั้งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

    หากคณะกรรมการมีค าสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
3. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 
 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้   

 
4. ผลบังคับใช้ 

แนวทางด าเนินการตามหมวด 1 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากการไม่น าส่งงบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงเขา้ลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 พ.ย. 67 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนกลับมาซ้ือ
ขายได ้ตลท. จะพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

18 พ.ย. 64 
ตลท. ประกาศให้
หุ้นสามญัของ

บริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่าย 

อาจถูกเพิกถอน 

20 พ.ย. 66 
- หากด าเนินการให้ เหตุ เพิกถอน

หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
บ ริ ษัท จ ดท ะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ด าเนินการช่วงท่ี 2 

- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุ
เ พิกถอนหมดไปได้  ตลท.  จะ
พิจารณาด าเนินการตามขั้ นตอน
เพิกถอนต่อไป 

2 ปี 
(ช่วงท่ี 1) 

1 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

 

ข้ึน NC, SP   
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 หมวด 2 
แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน  

กรณีบริษทัจดทะเบียนมกีารด าเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริษัทจดทะเบียนมี
เหตุการณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิ และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 

 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียน 

 1.1.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.1.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.1.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  
 1.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
  1.2.1 มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใด และไม่ค านึงว่า
การหยดุประกอบกิจการนั้นเน่ืองมาจากการกระท าของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนใด 
   1.2.2 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
  1.2.3 ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์1 
   ในกรณีท่ีฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่ไดแ้สดงส่วนของผูถื้อ
หุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์แต่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์ห็น

                                                 
1 กรณีของงบการเงินรวมจะพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  
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ว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยส าคญั ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาฐานะ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนนั้นโดยปรับเง่ือนไขจากรายงานของผูส้อบบญัชีและพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  (แนวทางการพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2) 
 
2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากมีการด าเนินงาน
หรือฐานะการเงนิที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 2.1 เม่ือบริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีท าใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 1.2 แลว้ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิด
เหตุดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมทั้งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนใดยงัไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาดหลกัทรัพย์จะแจ้งให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทั
จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย   

2.2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วงด าเนินการใหเ้หตุ
เพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 

2.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
   ในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
    (1) บริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยทางเลือกและกรอบเวลาด าเนินการ ดงัน้ี  
  (1.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยบริษทัจดทะเบียนอาจเลือกเสนอทางเลือกในการ
แกไ้ขเหตุเพิกถอนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
    (ก) จดัท าแผนด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอน 

  (ข) ยื่นค าร้องขอต่อศาลลม้ละลายเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย     
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   (ค) ร้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยสมคัรใจ (Voluntary Delisting) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   (ง) เสนอทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัจดทะเบียน 

   (1.2) เม่ือบริษทัจดทะเบียนเปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว 

   หลงัจากครบก าหนด  1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ
ให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หากบริษทัจด
ทะเบียนไดเ้ปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณา
ให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยตลาด
หลกัทรัพยจ์ะปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และให้ด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC ไวท่ี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 

   ทั้งน้ี ในระหว่างระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง หากแม้ปรากฏว่า มีเหตุท่ีท าให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราวเกิดข้ึน ตลาดหลกัทรัพยก์็จะยงัคงใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาการเปิดใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพยใ์หม้ีการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นต่อไปจนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและกลบัมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะนบัรวมระยะเวลาการอนุญาตให้ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนขา้งตน้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราวของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น และถือว่าตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เคยปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้น 

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจไม่ให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ตลาดหลกัทรัพยเ์คยให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนระหว่างท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวแลว้ และบริษทัจดทะเบียนยงัไม่
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สามารถด าเนินการให้เหตุท่ีท าใหถู้กสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวหมดไปไดต้ามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

  (ข) บริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 (2) บริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยรายละเอียดของแนวทางการแก้ไขเหตุเพิกถอน
และก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรัพย์  

  (2.1) รายละเอยีดของแนวทางการแก้ไขเหตุเพกิถอน 
   ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายละเอียดของแนวทางการแกไ้ข

เหตุเพิกถอนของทางเลือกท่ีบริษทัจดทะเบียนไดเ้ลือกไวต้ามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1)  ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเลือกทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน

ตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ก)  หรือ (ข) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสรุปสาระส าคญัของแผนด าเนินการ และจดัส่ง
เอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  (ก) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเสนอทางเลือกในการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ก) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งแผนด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย โดยในแผนด าเนินการดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ย ไดแ้ก่ แนวทางการแกไ้ข (ซ่ึงตั้งอยู่บน
สมมติฐานท่ีมคีวามเป็นไปได้ มขีั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมในรายละเอียดและวิธีการวัดผลของแต่ละขั้นตอน) พร้อม
ท้ังชี้แจงสาเหตุท่ีท าให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มการเจริญเติบโต ภาวะการแข่งขัน) 
การวิเคราะห์ธุรกิจและการด าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมดา้นการผลิต การตลาด และการเงิน (รวมถึงการผลิต 
การจ าหน่าย รายได้ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธิ)  ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจ    

   (ข) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเสนอทางเลือกในการแก้ไข
เหตุเพิกถอนตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ข) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผา่นความเห็นชอบจากศาล
ลม้ละลายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  (2.2) ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพกิถอน 
   ให้บริษทัจดทะเบียนก าหนดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน

ของทางเลือกท่ีบริษทัจดทะเบียนไดเ้ลือกไวต้ามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1)   
 (3) บริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุเพกิถอน  
  (3.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ีเพ่ือ

แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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    (ก) กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่
ว่าด้วยเหตุใด   

     บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือใหมี้ธุรกิจหลกัท่ีจะ
ประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองชดัเจน โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ี
ใชป้ระกอบธุรกิจหลกัหรือไดรั้บใบอนุญาตหรือสัมปทานในการประกอบธุรกิจนั้นซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ เป็นตน้ 

    (ข)  กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรือ
งบการเงนิรวมประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั  

     บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินประจ าปีหรืองบ
การเงินรวมประจ าปีที่ผ ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีมายงัตลาดหลกัทรัพย์ โดยงบการเงินที่น าส่ง
ดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะว่าผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

    (ค) กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบ
การเงนิรวมประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมค่ีาน้อยกว่าศูนย์ 

     บริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีมีค่ามากกวา่ศูนย ์ 

   (3.2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ให้หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑที์่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้บริษทัจด
ทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหาก
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะประกาศให้บริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC 
และเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป 

  (3.3) ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนใหห้มดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1)  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากบริษทั
จดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอใหต้ลาด
หลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 1 ได ้โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 
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  (3.4) ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนใหห้มดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1)  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และบริษทั
จดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจดทะเบียนไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1) ภายใน
ระยะเวลาท่ีไดร้ับการขยายตามขอ้ 2.2.1 (3) (3.3)  (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป     

 หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
2.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์  
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั

จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น ภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

   (1.1) การกลบัมาซ้ือขายในกรณีทั่วไป 
   (ก) หลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขาย  
    บริษทัจดทะเบียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัจดทะเบียน

มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้ 
 (ก.1) มีส่วนของผูถื้อหุ้น (พิจารณาตามแนวทางการ

พิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2) ดงัน้ี 
  (ก.1.1) ไม่น ้อยกว่า 50 ลา้นบาท กรณีที่จะ

กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) 
  (ก.1.2) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท กรณีท่ีจะ

กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 (ก.2) มีก าไรสุทธิ ดงัน้ี  

  (ก.2.1) ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีท่ีจะกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai) 

   (ก.2.2) ไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีท่ีจะกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
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  ทั้งน้ี ก าไรสุทธิขา้งตน้ ให้หมายถึง ก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานตามปกติท่ีเกิดจากธุรกิจหลักท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องเป็นการ
ด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ
กลบัมาซ้ือขาย โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาก าไรสุทธิจากงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงิน 4 ไตรมาสท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และพิจารณาก าไรสุทธิในงวดสะสมจากงบการเงินที่ผ ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี)   

 (ก.3) มีฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมัน่คง
ตามสภาพธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนอย่างต่อเน่ือง โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณากระแสเงินสดและผล
ขาดทุนสะสมของกิจการประกอบดว้ย 

 (ก.4) มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์การด ารง
สถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยในส่วนของการกระจายการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้มี
จ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 
ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน  

 (ก.5) กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้าง
หน้ี ตอ้งสามารถปรับโครงสร้างหน้ี2 ไดม้ากกวา่ร้อยละ 75 ของมูลหน้ีทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน โดยในช่วง
เวลาท่ีมีการพิจารณาก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) บริษทัจดทะเบียนตอ้ง
แสดงไดว้่ามีการช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดต้ามก าหนดเวลา ทั้งน้ี แผนการปรับโครงสร้างหน้ีของ
บริษทัจดทะเบียนตอ้งค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยตอ้งไม่ท าให้สัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม
เหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัด าเนินการ3    

 (ก.6) กรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย บริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งฟ้ืนฟูกิจการไดส้ าเร็จและศาลไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการแลว้ 

 (ข) การก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการห้ามผู้มีส่วนร่วมในการ
บริหารขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Silent Period) 

  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าบริษทัจด
ทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขายตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) แลว้ ก่อนท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้

                                                 
2 การปรับโครงสร้างหน้ี หมายถึง มีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีแลว้ หรือศาลเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  
3 ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยลดทุน เพ่ิมทุน หรือออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้แก่เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บุคคลเก่ียวโยง 
หรือด าเนินการอ่ืนใด อนัท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัด าเนินการ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือวา่เป็นการปรับโครงสร้างหน้ีโดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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บริษทัจดทะเบียนสัง่หา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ขายหุ้นและหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี โดยหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมซ้ือขายครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ให้บุคคลดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจ านวน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกห้ามขายทั้งหมด ทั้งน้ี ให้น าขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ขายหุ้นและหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มาบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ีโดยอนุโลม  

  (1.2) การกลับมาซ้ือขายในกรณีที่เป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) 

   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการปรับปรุงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานดว้ยการเขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนรายใหม่ หรือดว้ยการน าธุรกิจใหม่หรือสินทรัพยใ์หม่เขา้มา
เสริมในธุรกิจเดิมของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเขา้ลกัษณะของการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้ม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และบริษทัจดทะเบียนไดมี้การยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยเ์พ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นับแต่วนัท่ีมีการร่วมทุนหรือน าธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามา ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (ก) หลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขาย  
    บริษทัจดทะเบียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัจดทะเบียน

มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) ครบถว้นทุกขอ้ 
   (ข) การก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการห้ามผู้มีส่วนร่วมในการ

บริหารขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Silent Period)  
    ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าบริษทัจด

ทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารกลบัมาซ้ือขายตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.2) (ก) แลว้ ก่อนท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้
บริษทัจดทะเบียนสั่งหา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี โดยหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมซ้ือขายครบก าหนดระยะเวลาทุก ๆ  
6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจ านวน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกหา้มขายทั้งหมด ทั้งน้ี ใหน้ าขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้
และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มาบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ีโดยอนุโลม 

    อย่างไรก็ตาม หากบริษทัจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้่า ณ 
วนัที่บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขอให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน
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กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ผูร่้วมทุนใหม่ของบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑก์ าไร 
(Profit Test) ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหรือขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่น า
หลกัเกณฑ์เร่ืองก าไรสุทธิตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) มาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ี และให้
บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการหา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารขายหุน้และหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (Silent Period) ท่ีก าหนดในขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ข) แทน 

  (1.3) การก าหนดเง่ือนไขอ่ืนให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการเพิม่เตมิ  
   ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมได ้
   (ก) ก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนลงนามในขอ้ตกลงการเขา้จด

ทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ฉบบัใหม่ 
   (ข) ก าหนดเง่ือนไขให้ด าเนินการใด ๆ หรือเปิดเผยขอ้มูล

เพิ่มเติมเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียน 
   (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัจดทะเบียนต ้องช้ีแจงข ้อมูลหรือน าส่งหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถ
ด า เนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการได้
ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุ
เพิกถอนและใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้พร้อมทั้งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หาก
บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอให้
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ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้โดยให้บริษทัจดทะเบียน
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 

 (4) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ
บริษทัจดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจดทะเบียน
ไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการขยายตามขอ้ 2.2.2 (3) (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป     

 หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
3. การขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไปเพ่ือยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 ได ้
หรือไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
บริษทัจดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ/หรือช่วงท่ี 2 ไดช่้วงละ 1 คร้ัง เป็น
ระยะเวลาช่วงละไม่เกิน 1 ปี โดยให้บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อตลาดหลกัทรัพย์
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงการด าเนินการ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และข้อมูลสนับสนุนในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้ งต้องแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้  

3.1 มีส่วนของผูถ้ือหุ ้น (ภายหลงัปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี) ไม่น้อยกว่า 50 ลา้น
บาท หรือ มีก าไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท จากการด าเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบ
การเงินประจ าปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุดของรอบปีบญัชีท่ียื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) 

3.2 มีธุรกิจหลกัท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายได้
เชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจหลกั มีใบอนุญาตหรือสัมปทานส าหรับการประกอบธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

3.3 มีแนวทางด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนและมีความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแนวทาง
ดงักล่าวท่ีชดัเจน เช่น มีแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผ่านความเห็นชอบจากศาล หรือมีสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และได้
ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวแลว้ เป็นตน้ 
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3.4 มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของส านกังานรวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถว้น 
 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการในแต่ละช่วงให้บริษทัจดทะเบียนตาม
เหตุผลและความจ าเป็นท่ีบริษทัจดทะเบียนไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 

4. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 
 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้  

 

5.     ผลบังคับใช้ 
แนวทางด าเนินการตามหมวด 2 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนซ่ึง
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

 
 
 

ตวัอย่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

 
  
   
 
 
 

9 มี.ค. 65 
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอน เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียน
ส่งงบปีท่ีแสดงส่วนของผูถื้อหุ้น < 0 
หรือ ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ติดต่อกนั 3 ปี หรือ บจ.แจง้หยดุ

ประกอบธุรกิจทั้งหมด 
 
 

11 มี.ค. 68 
- หากด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป

ได้ ตลท.  จะประกาศให้บริษัทจด
ทะเบียนเขา้สู่ช่วงด าเนินการช่วงท่ี 2 

 
- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุเพิก

ถอนหมดไปได้ ตลท.  จะพิจารณา
ด าเนินการตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

11 มี.ค. 70 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

 
- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หล ักทรัพย ์จดทะเบียนกล ับม า
ซื ้ อ ข า ย ได้  ตลท .  จะ พิ จ ารณา
ด าเนินการตามขั้ นตอนเพิกถอน
ต่อไป 

3 ปี 
(ช่วงท่ี 1) 

 

2 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

ข้ึน  NC และ SP 
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แนวทางการพจิารณาส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงว่าส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่า
น้อยกว่าศูนย ์ซ่ึงจะเป็นเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนนั้นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์
จึงไดก้ าหนดแนวทางการพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์
2. ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินมีค่ามากกว่าศูนย ์แต่ผูส้อบ

บญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือไม่แสดงความเห็น และหากปรับปรุงตามความเห็นของผูส้อบ
บญัชีแลว้จะท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย  ์

ในการปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชต้วัเลขท่ีปรากฏเป็นเง่ือนไข
ตามรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้มาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงิน เพ่ือ
พิจารณาการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ดงัน้ี 

2.1 กรณีผูส้อบบญัชีระบุตวัเลขท่ีชดัเจนเป็นเง่ือนไขในรายงานของผูส้อบบญัชี ให้ใช้
ตวัเลขท่ีผูส้อบบญัชีระบุไวน้ั้นเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายของ
สินทรัพย ์เช่น ลูกหน้ี สินคา้คงคลงั หรือเงินลงทุน โดยไม่ระบุตวัเลขมูลค่าเผื่อผลเสียหาย ใหป้รับปรุงโดยใช้
ยอดสินทรัพยท่ี์สงสยันั้นทั้งจ านวนเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.3 กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย (Equity Method) ให้ใช้ตวัเลขผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใช้ยอดเงินลงทุนดงักล่าวนั้นทั้งจ านวนมา
ปรับปรุงเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.4 กรณีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงเป็นภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (Off 
Balance Sheet) ใหใ้ชต้วัเลขผลกระทบท่ีระบุไวต้ามความเห็นผูส้อบบญัชีเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุ้นตามความเห็นของผูส้อบบญัชีตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินมายงัตลาดหลกัทรัพย ์

3. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ประกาศการท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หากบริษทัจดทะเบียนสามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวหมดไปได ้กล่าวคือ 
ท าให้ส่วนของผูถ้ือหุ ้นมีค่ามากกว่าศูนย  ์ ทั้ง น้ี  ในการแกไ้ขให้เหตุดงักล่าวหมดไปไดน้ั้น บริษทัจด
ทะเบียนจะใช้วิธีการลดทุนเพียงวิธีการเดียวไม่ได ้ เวน้แต่จะมีวิธีการเพิ่มทุนควบคู่กันไป หรือการมีผูร่้วม
ทุนใหม่ท่ีมีศักยภาพและมีการเพ่ิมทุนเข้ามาในกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีกระแสเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการและช่วยให้ธุรกิจหลกัของบริษทัจดทะเบียนด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืนตามสภาพท่ีควร 

เอกสารแนบหมวด 2 
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และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัก่อนด าเนินการ โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งงบ
การเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ข
เหตุดงักล่าว หรือรายงานท่ีแสดงวา่บริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ขจนพน้เหตุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบั
งบการเงินประจ าปีตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
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หมวด 3 
แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน  

กรณีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมสิีนทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด 
หรือหลกัทรัพย์ระยะส้ัน (Cash Company) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริษัทจดทะเบียน
และ/หรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะส้ัน (Cash 
Company) และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของตนไปทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดเป็นผลให้บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) ตลาดหลกัทรัพย์จะ
ถือว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นไม่เหมาะสมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ในส่วนที่เกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการเม่ือบริษทัจดทะเบียนมี
สินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด  
 1.2 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 1.1   

 1.2.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.2.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.2.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  

 1.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash Company เกินกว่า 6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ จะเป็นเหตุ
ให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
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2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากบริษัทจดทะเบียน
และ/หรือบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะส้ัน (Cash 
Company)  

2.1 เม่ือบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash Company เกินกวา่ 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตลาดหลกัทรัพย์
จะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อม
ทั้งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หาก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดยงั
ไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาด
หลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย 

2.2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาที่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วง
ด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพื่อใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 

  2.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไปภายใน 1 ปี 

นับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน กล่าวคือ ตอ้งด าเนินการให้มีธุรกิจหลกัท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองชัดเจน 
โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจหลกัหรือไดรั้บใบอนุญาต
หรือสมัปทานในการประกอบธุรกิจนั้นซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์เป็นตน้  

  (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไป
ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนครบระยะเวลาด าเนินการในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถ
ด าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ยา้ยเข้าสู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป 
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 (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

    หากคณะกรรมการมีค าสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

  2.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์  

 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย่างครบถว้น ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

  (1.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
หรือขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (แลว้แต่กรณี) โดยยกเวน้คุณสมบติัในเร่ืองการกระจาย
การถือหุน้รายยอ่ย ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) (1.2) 

  (1.2) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน และมีผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย  

 (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑที์่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุเพิกถอน
และให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ พร้อมทั้ งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP  ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  
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 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียน
อาจขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้โดยให้บริษทัจด
ทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 

 (4) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และบริษทัจดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจด
ทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการขยายตามขอ้ 2.2.2 (3) (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป     
    หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
บริษทัจดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
3. การขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงที่ 2  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการ
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้1 คร้ัง 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาในช่วงท่ี 2 พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและขอ้มูลสนบัสนุนใน
การขอขยายระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้งตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้ 

3.1 มีส่วนของผูถื้อหุ้น (ภายหลงัปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี) ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท 
หรือ มีก าไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท จากการด าเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ประจ าปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุดของรอบปีบญัชีท่ียื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) 
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3.2 มีแนวทางด าเนินการเพ่ือกลบัมาซ้ือขายและมีความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแนวทาง
ดงักล่าวท่ีชดัเจน 

3.3 มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของส านกังานและมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถว้น  

 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาขยายระยะเวลาให้บริษทัจดทะเบียนตามเหตุผลและความจ าเป็นท่ี
บริษทัจดทะเบียนไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 
4. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้  

 

5. ผลบังคับใช้ 

แนวทางด าเนินการตามหมวด 3 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash 
Company ซ่ึงเขา้ลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
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ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ  

 
 

  
   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 มิ.ย. 65 
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามญั
ของ บริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หลงัการ
ประกาศเป็น Cash Company 
เป็นเวลา 6 เดือน 

 

1 มิ.ย. 66 
- หากด าเนินการให้เหตุเพิกถอน

หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
บ ริ ษัท จดทะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ด าเนินการช่วงท่ี 2 

 
- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุ
เ พิกถอนหมดไปได้  ตลท .  จะ
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน
เพิกถอนต่อไป 

     3 มิ.ย. 67 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

 
- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หลักทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซ้ือ
ขายได ้ตลท.จะพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

ข้ึน  NC และ SP 
 1 ปี 

(ช่วงท่ี 1) 
 

1 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

 



 

 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัตกิารใด ๆ 
ของบริษทัจดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 

  
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
   
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (20/1) และ (20/2) ของขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ 
ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  
  “(20/1) เม่ือมีการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
รวมทั้งเม่ือมีการด าเนินการหรือมีความคืบหนา้ใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าว 
    (20/2) บริษทัจดทะเบียนถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยห์รือมีเหตุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั” 
 
  ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความใน (24) ของขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(24) เม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัจดทะเบียนผิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน หรือผิดนดัช าระหน้ี
หรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการออกตราสารหน้ี  

(ข) บริษทัจดทะเบียนผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด  

(ค) บริษทัยอ่ยผิดนดัช าระหน้ี หรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรม
เก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือการออกตราสารหน้ี ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยร์วม
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด  

 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 

ผลบังคับใช้ 
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                                    เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง 
บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี บริษทั
จดทะเบียนตอ้งเปิดเผยความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน” 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั
จดทะเบียนเพ่ือใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลส าคญัอยา่งเท่าเทียมและทนัต่อเหตุการณ์ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 



 

 

  

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  ยกเลกิข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศ

และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ 3 ในส่วนน้ี 
“ข้อบังคับเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศฉบับใหม่” หมายความว่า 

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
ขอ้ 4 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือ

นโยบายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือท่ียงัมี
ผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของขอ้บงัคบัที่ถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ดงักล่าว ซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศฉบบัใหม่ใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศฉบบัใหม่ จนกว่าจะมีขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 

ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ขอ้บงัคบัเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศฉบบัใหม่ 

 
 
 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 
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ขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตาม
ขอ้บงัคบัท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 และยงัปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้
ดงักล่าว ให้บริษทัจดทะเบียนยงัคงตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไปจนกว่าจะปฏิบติัหน้าท่ีไดค้รบถว้นตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรยกเลิกกฎเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจด
ทะเบียนต่างประเทศที่มีบทก าหนดโทษทางอาญา เพื ่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์จะด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว จึงสมควร
ออกขอ้บงัคบัน้ี 



 

 
 

หลกัเกณฑ์ที่
ต้องปฏิบัติ 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2564 
 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7)  และ (17)  แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
  
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2  ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary 
Listing และบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 
  “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” “บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ 
Secondary Listing” “หน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศ” และ “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) ใหมี้
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้น
สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   

 
หมวด 1 

การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing 
 

  ขอ้ 3  ให้น าความตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing  
  (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบั
ดงักล่าว   
  (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบั
ดงักล่าว 
  (3) ขอ้ก าหนดอ่ืนของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั
จดทะเบียน  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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  ขอ้ 4  ให้บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing เปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
  (1) มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ส าคญัในต่างประเทศซ่ึงบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing มีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม รวมถึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง
ดา้นขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมายของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing โดยใหเ้ปิดเผย
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑที์่ส าคญั หรือมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าว 
  (2) เหตุการณ์อ่ืนใดตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด  
 

หมวด 2 
การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

 
  ขอ้ 5 มิให้น าความตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ีมาใชบ้งัคบักบับริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing  
  (1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผย
สารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน และหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีออกตามความในข้อบังคับ
ดงักล่าว เวน้แต่ความตามขอ้ 5/1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนเม่ือบริษทัจดทะเบียนซ้ือหุน้ของบริษทัคืนและจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืน  
  (2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบั
ดงักล่าว   

 
 ขอ้ 6 ให้บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
  (1) เหตุการณ์หรือการด าเนินการใด  ๆท่ีท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary 
Listing มีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศหรือต่อตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
  (2) หุน้ของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกัแลว้ 
  (3) บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ไดรั้บค าสั่ง หรือถูกเรียกให้
ช้ีแจงขอ้มูลหรือเหตุการณ์ใด ๆ ต่อหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั ให้บริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว เฉพาะกรณีท่ีค าสั่งหรือการเรียกให้
ช้ีแจงมีลกัษณะเป็นค าสัง่ท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไป (Public Information) 

การไม่ต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ 

 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผย 

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยเพิม่เติม 
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  (4) มีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์ส าคญัในต่างประเทศซ่ึงบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม รวมถึงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง
ดา้นขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมายของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing  
  (5) เหตุการณ์อ่ืนใดตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
 

ขอ้ 7 ให้บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing จดัท าและเปิดเผยงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ 
Secondary Listing ตามหลกัเกณฑที์่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั
ต่างประเทศท่ีออกและเสนอขายหุน้   
 ให้บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing จดัท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยงบการเงินตามวรรคหน่ึง 

 
ขอ้ 8 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) และข้อ 7 ให้บริษทัจดทะเบียน

ต่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือใกลเ้คียงกนักบัเวลาท่ีมีการ
เปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแลในต่างประเทศหรือตลาดหลกัทรัพยห์ลกั โดยใหเ้ปิดเผยก่อนเวลาการ
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 6 (4) ให้บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary 
Listing เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการประกาศเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีส าคญั หรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นขอ้จ ากดัของการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ดงักล่าว   

 
  

ระยะเวลาใน    
การเปิดเผย 

การจัดท าและ
น าส่งงบการเงิน
แ ล ะ ร า ย ง า น
เกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผล
การด าเนินงาน 
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หมวด 3 
วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสาร  

 
  ขอ้ 9  วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
ตามขอ้บงัคบัน้ี ใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างประเทศเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยใหเ้ปิดเผยสารสนเทศอยา่งนอ้ยเป็นภาษาองักฤษ  
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564   

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร  ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรือถูกเพิกถอนหุ้นซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั ตลอดจนปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั
จดทะเบียนต่างประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคลอ้งกันทั้งฉบบั จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 



 
 

 

 

  
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 
  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 64/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
“ขอ้ 64/1 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเวน้หน้าท่ีในการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนของการมีกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย” 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารผ่อนผนัหน้าท่ีในการด ารง
สถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายให้มีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ผลบังคับใช้ 
 

ก า ร ผ่ อ น ผั น
หน้าที่ในการด ารง
สถานะให้บริษัท
จดทะเบียนท่ีอยู่
ร ะห ว่ า ง ฟ้ื น ฟู
กจิการ 
 



 
 

 

 

 
 ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564 
  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุน้สามญัหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และใหห้มายความรวมถึง
ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
ยกเวน้ความในขอ้ 15 วรรคสาม ขอ้ 16 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 31 ขอ้ 64 ขอ้ 82 วรรคสาม ขอ้ 83 ขอ้ 90 ขอ้ 91 ขอ้ 98 
ขอ้ 129 และขอ้ 139 ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได”้ 

 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 15 ของข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้
ตามวรรคหน่ึงได ้โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งแจง้ขอผ่อนผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง โดยระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการ
พิจารณาผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได”้  

 
 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 
 

การกระจายการถือ
หุ้นให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

นิยาม 



 

 

 2 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 17 ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เ ร่ือง การรับหุ ้นสาม ัญหรือหุ ้นบุริมสิทธิ เ ป็นหล ักทรัพย ์จดทะเบียน พ.ศ.  2558 ลงวนัที่  11 
พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2) ผูย้ื่นค าขอไม่ไดรั้บการผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย”  
 
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 82 ของข้อบังค ับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้
ตามวรรคหน่ึงได ้โดยผูย้ื่นค าขอตอ้งแจง้ขอผ่อนผนัและช้ีแจงเหตุผลเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง โดยระยะเวลาผ่อนผนัตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ี
ครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการ
พิจารณาผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได”้  

 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 84 ของข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เ ร่ือง การรับหุ ้นสาม ัญหรือหุ ้นบุริมสิทธิ เ ป็นหล ักทรัพย ์จดทะเบียน พ.ศ.  2558 ลงวนัที่  11 
พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2) ผูย้ื่นค าขอไม่ไดรั้บการผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายย่อย”  
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564    

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผ่อนผนัก าหนดเวลา
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของผูย้ื่นค าขอ โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีอ านาจในการพิจารณาผอ่นผนัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

การให้ย่ืนค าขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
การกระจายการถือ
หุ้นรายย่อย 

การกระจายการถือ
หุ้นให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 
 

การให้ย่ืนค าขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
การกระจายการถือ
หุ้นรายย่อย 



 
 

 
 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ  
และการเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และใหห้มายความรวมถึง
ผูจ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ตามขอ้บงัคบัน้ี ยกเวน้ความในขอ้ 19 ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 37 ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถ
มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได”้ 

 
ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของขอ้ 3 (5) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการรับตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 
 

นิยาม 
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“(ก)  เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานในลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก.1) เป็นการเสนอขายต่อประชาชน 
 (ก.2) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 (ก.3) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่เสนอขายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))” 
 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข ้อ  18 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้
ท่ีขอผ่อนผนัตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผนัไดไ้ม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” มีอ านาจในการพิจารณาผ่อนผนั
ก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ดงักล่าวได”้  

  
ขอ้ 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของขอ้ 20 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(2) ผูย้ื่นค าขอไม่ไดรั้บการผอ่นผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุน้รายยอ่ย”  
 
ขอ้ 6 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 21 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงแกไ้ขเพิ ่ม เติมโดยขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับปรุงความใน
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการรับตราสารหน้ีท่ีไดร้ับการจดทะเบียนหรือไดรั้บ
อนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 
 

ก า ร ก ร ะ จ า ย
การถือหุ้นให้มี
คุ ณ ส ม บั ติ
ครบถ้วน 
 

กรณีที่อาจให้
ย่ืนค าขอใหม่ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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“ในการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิท่ีเสนอ
ขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ หรือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ใหผู้ ้
ยื่นค าขอเปิดเผยขอ้ก าหนดสิทธิ แบบรับรองลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว และขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดย
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยต์ามระบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564     

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณสมบติัของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และปรับปรุง
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผ่อนผนัก าหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของผูย้ื่นค าขอ โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการ “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” มีอ  านาจในการพิจารณาผอ่นผนัก าหนดเวลาดงักล่าวได ้
จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

การย่ืนค าขอ
จดทะ เบี ยน
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 



 

 

แนวทางการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมกีรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

 
1. หลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดว่า บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้
มีระบบก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนให้ไดม้าตรฐานและเป็นไปตาม
แนวทางท่ีถูกตอ้ง โดยก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งในส่วนของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัน้ี  
 1.1 บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ
จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนด าเนินการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นภายใน 3 เดือน นับแต่วนัท่ีบริษัทจดทะเบียน
มีกรรมการตรวจสอบนอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.1  
 1.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุจ าเป็นและสมควร ท าให้บริษทัจดทะเบียนไม่อาจด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้นไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 บริษทัจดทะเบียนอาจยื่นหนงัสือ
ขอผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ ก่อนวนัครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 พร้อมช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นของบริษทัจดทะเบียนในการขอผ่อนผนั
ระยะเวลาดงักล่าว รวมทั้งน าส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย ์
  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามเหตุผลและ
ความจ าเป็นท่ีบริษทัจดทะเบียนไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามแนวทางการพิจารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ ง
กรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2 โดยระยะเวลาการผ่อนผนัดงักล่าวต้องไม่เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 และตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้ง
ด าเนินการเพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้กไ็ด ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแลว้ 
บริษทัจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบไดค้รบถว้นต่อ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ เพ่ือใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบขอ้มูลดงักล่าว 
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2. แนวทางการพจิารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
2.1  ตัวอย่างเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตลาดหลกัทรัพย์อาจใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาผ่อนผนั

ระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

ตวัอย่างเหตุผลและความจ าเป็น การด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 
- บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ส าน ักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เป็นตน้ 

บริษทัจดทะเบียนจะต ้องจ ัดส่งส าเนาหนังสือขอ
ความเห็นชอบที่ส่งถึงหน่วยงานก ากบัดูแลมาย งั
ตลาดหลกัทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนผนั
ระยะเวลาการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ 

- บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงอาจมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 

บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นว่าอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้น
ร า ย ให ญ่ ดั ง ก ล่ า ว ม า ยัง ต ล า ดหลักท รั พ ย์ เ พ่ื อ
ประกอบการพิจารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ ง
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอการยืนยนัเขา้รับ
ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก บุ ค ค ล ท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาได้
ติดต่อทาบทามให้เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั
จดทะเบียน 

บริษทัจดทะเบียนจะต้องจดัส่งเอกสารหลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างรอการยืนยนัจากบุคคลท่ี
ไดติ้ดต่อทาบทามให้เป็นกรรมการตรวจสอบมายงั
ตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือประกอบการพิจารณาผ่อนผนั
ระยะเวลาการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ โดยอย่าง
นอ้ยตอ้งมีขอ้มูลช่ือบุคคลท่ีบริษทัจดทะเบียนไดติ้ดต่อ
ทาบทามไว ้วนัท่ีไดติ้ดต่อหรือทาบทามบุคคลดงักล่าว 
และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะทราบผลการตอบรับการเขา้
รับต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

 
2.2  ตวัอย่างเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตลาดหลกัทรัพย์อาจไม่พิจารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ 
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย ภาวะอุตสาหกรรมตกต ่า บริษทัจดทะเบียน

ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนอยา่งมากท าใหไ้ม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนได ้

- บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการสรรหาตัวบุคคลท่ีจะติดต่อทาบทามให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน แต่ยงัไม่ไดติ้ดต่อทาบทามบุคคลดงักล่าว 
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3.   แนวทางการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพย์กรณีบริษทัจดทะเบียนมกีรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน  
 3.1 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้นให้
ผูล้งทุนทัว่ไปทราบเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3.2 เม่ือครบ 3 เดือน นับแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น หรือเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาการผ่อนผนัตามขอ้ 1.3 (แลว้แต่กรณี) และบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ไดค้รบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนนั้น ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและ
การส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์จนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะสามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบไดค้รบถว้น 
 3.3  เม่ือตลาดหลกัทรัพย์ข้ึนเคร่ืองหมาย NP ไวที้่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือนแลว้ และบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้
ครบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์จะสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว และจะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น จนกว่าบริษทัจด
ทะเบียนจะสามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบไดค้รบถว้น 
 3.4  เมื่อตลาดหลกัทรัพย์ข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวที้่หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 ปีแลว้ จะเป็นเหตุท่ีท าให้หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได้ 
ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมทั้งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้น โดยจะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NP และ SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น 
รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกบัการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป  
 หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น
ก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

4. ผลบังคับใช้ 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใช้แนวทางการด าเนินการฉบบัน้ีแทนนโยบายส่งเสริมการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ ฉบบัลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  



4 
 

ข้ึน SP และ NP 

 5. บทเฉพาะกาล 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบนอ้ยกว่าจ านวนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และบริษทั
จดทะเบียนยงัไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบให้ครบถว้นไดก่้อนวนัท่ีแนวทางด าเนินการ
ฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ตลาดหลกัทรัพย์จะน าระยะเวลาการด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนท่ีมีกรรมการตรวจสอบ
นอ้ยกว่าจ านวนท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดก่อนวนัที่แนวทางด าเนินการฉบบัน้ีใช้บงัคบั มานับรวมต่อเน่ืองกบั
ระยะเวลาการด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนดังกล่าวท่ีไดด้ าเนินการนับจากวนัท่ีแนวทางด าเนินการฉบับน้ี
มีผลใชบ้งัคบั และใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามแนวทางด าเนินการฉบบัน้ีต่อไป 
 

ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

 
  
    
 
 

 
 
 
 
 

     

ฝ่ายก ากบับริษทัจดทะเบียน 

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

  1 ธ.ค. 64 
บริษทัจดทะเบียน 

มีกรรมการตรวจสอบ 
นอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนด 

1 มี.ค. 65 
ครบ 3 เดือนแลว้ 

บริษทัจดทะเบียนไม่
สามารถด าเนินการ
ให้มีกรรมการ
ตรวจสอบได้

ครบถว้นตามจ านวน
ท่ีก าหนด ตลท. จะ

ข้ึน NP 

3 มิ.ย. 67 
หากข้ึน SP ครบ 2 ปีแลว้ บริษทัจดทะเบียน

ไม่สามารถด าเนินการให้มีกรรมการ
ตรวจสอบไดค้รบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนด 
ตลท. จะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทั

จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน  
พร้อมข้ึน NC และพิจารณาด าเนินการ 

เพิกถอนต่อไป 

ข้ึน NP 
3 เดือน 2 ปี 3 เดือน 

P 
 

1 มิ.ย. 65 
หากข้ึน NP ครบ 3 
เดือนแลว้ บริษทัจด
ทะเบียนไม่สามารถ
ด าเนินการให้มี

กรรมการตรวจสอบได้
ครบถว้นตามจ านวนท่ี
ก าหนด ตลท. จะข้ึน SP 

ข้ึน NC, SP, NP 



 

 

 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการเกีย่วกบัการห้ามซ้ือหรือขาย  
หลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

   
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) ในข้อ 2 ของ

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

““สินทรัพยอ์า้งอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยหรือส่วนประกอบท่ีส าคัญของปัจจัยอา้งอิง ตลอดจน
สินทรัพยอ่ื์นใดในท านองเดียวกนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนมีการอา้งอิง” 

 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 7 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนมีเหตุท่ีท าให้เข ้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน” 
 
  

ผลบังคับใช้ 

เหตุในการขึ้น
เคร่ืองหมาย SP 

นิยาม 



 
 
 

   2 
 

ขอ้ 4     ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคสามของขอ้ 8 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็น
การชัว่คราว พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2) หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนมีเหตุท่ีท าให้เข ้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน”  
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
  

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชัว่คราวให้สอดคลอ้งกบัการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน รวมทั้งปรับปรุง
ถอ้ยค าให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์่เก่ียวขอ้ง จึงสมควร
ออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ระยะเวลาในการ
ขึน้เคร่ืองหมาย 
SP 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับและเพกิถอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 

เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 20 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน    

 (2) ใบส าคญัแสดงสิทธิมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 
 

  ขอ้ 21 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามขอ้ 20 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาสั่ง
เพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เม่ือมีการสั่งเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 
ให้บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิจดัให้มีแนวทางดูแลผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีซ้ือขายใน
ประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของผู ้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
  

ผลบังคับใช้ 

เ ห ตุ ท่ี ใ บ ส า คั ญ
แสดงสิทธิเข้าข่าย
อาจถูกเพกิถอน 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ ในการส่ัง
เพกิถอน 
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ขอ้ 22 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อให้มีความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี   

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 



 

 

 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพกิถอนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

   
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  เป็นใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานในลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) เป็นการเสนอขายต่อประชาชน 
 (ข) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
 (ค) เป็นการเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))” 
 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 9 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 

คุณสมบัติของ
หลกัทรัพย์ 
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“ในการยื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ หรือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจะท าใหผู้ย้ื่นค าขอ
มีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผูย้ื่นค าขอเปิดเผยขอ้ก าหนดสิทธิ 
แบบรับรองลกัษณะของใบส าคญัแสดงสิทธิและการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนซ่ึงใช้
บงัคบักบักรณีดงักล่าว และขอ้มูลอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพยต์ามระบบและวิธีการท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564     

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณสมบติัของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน จึงสมควรออก
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

 

วิธีการย่ืนค าขอ 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหลกัทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2560 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 10 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหห้ลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพขอเพิกถอนหลกัทรัพย์
แปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (2) หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 5 
 (3) หุ้นของบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอนหรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
  
ขอ้ 11 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้ 10 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาสั่ง
เพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เม่ือมีการสั่งเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างประเทศผูอ้อกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ี
ซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
ของผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 

เหตุ ท่ีหลักทรัพย์
แปลงสภาพเข้าข่าย
อาจถูกเพกิถอน 

การมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร มี
อ านาจหน้าที่ใน
การส่ังเพกิถอน 
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ขอ้ 12 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

 
 (ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหลกัทรัพยแ์ปลง
สภาพที่ออกโดยบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดใน
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบับน้ี   

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 



 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 10 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 
29 มกราคม 2561 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 8 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้น
เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ขอ
เพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

 (2) ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดมี้คุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 
 

  ขอ้ 9 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดจ้าก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 8 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจ
หน้าท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดด้งักล่าวจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

เม่ือมีการสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดจ้ากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดทะเบียนผูอ้อกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดจ้ดัให้
มีแนวทางดูแลผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
(Reasonable Exit) เช่น จดัให้มีกลไกรองรับการขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดข้อง
ผูถื้อใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 

เ ห ต ุที ่ใ บ แ ส ด ง
ส ิท ธ ิใ น ก า ร ซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธ ิไ ด ้ เ ข้า ข่า ย
อาจถูกเพิกถอน 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่ัง
เพกิถอน 
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ขอ้ 10 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดจ้ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิไดเ้พ่ือให้มีความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี   

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรัสต์ของ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความใน (17) ของขอ้ 19 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(17) เม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทรัสตผ์ิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน หรือผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการออกตราสารหน้ี  

(ข) กองทรัสต์ผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตท่ี์ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีกองทรัสตต์อ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง กองทรัสต์ตอ้ง
เปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี กองทรัสตต์อ้งเปิดเผยความคืบหนา้
เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเม่ือมี
ความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน” 

 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 28 และขอ้ 29 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2558 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลกัทรัพย์ตามข้อบังคับน้ี ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
โดยอนุโลม 

 

ผลบังคับใช้ 

เหตุการณ์ท่ีต้อง 
เปิดเผยทันที 

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 
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ขอ้ 29 ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบั
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทรัสตโ์ดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ขอ้  4 ให้ยกเลิกความในขอ้ 31 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 

การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 31 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหห้น่วยทรัสตเ์ขา้ข่ายอาจถูกเพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) กองทรัสตข์อเพิกถอนหน่วยทรัสตจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยทรัสตห์รือกองทรัสตมี์คุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 และขอ้ 5 (1) และ (2) 
  (3) กองทรัสตฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต ์
  (4) กองทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อใหเ้กิดความส าคญัผิดใน
แบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทรัสตท่ี์ยื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลง
ในราคาของหน่วยทรัสต ์
  (5) กองทรัสต์ไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดใน
การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตท่ี์เป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต ์
  (6) หน่วยทรัสต์ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เป็น
การชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว
ต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เน่ืองจากกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้ถือปฏิบัติ หรือ
กองทรัสตไ์ม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที 

(7) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีของ
กองทรัสตท่ี์ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

เหตุท่ีหน่วยทรัสต์
เ ข ้า ข ่า ย อ า จ ถ ูก
เพิกถอน 

ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
เ ปิ ด เ ผ ย ข อ ง
บริษัทจดทะเบียน
มาใช้โดยอนุโลม 
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 (8) เม่ือมีเหตุเลิกกองทรัสต์ตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
หรือมีเหตุอ่ืนท่ีท าใหท้ราบก าหนดการส้ินสุดกองทรัสตล่์วงหนา้ 

(9) กองทรัสตมี์การด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสต์ หรือการตัดสินใจของผู ้ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยทรัสต ์

(10)        กองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
แนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” 

 
ขอ้ 5 ให้ยกเลิกความในขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 

การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ข้อ 32 เม่ือคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ให้กองทรัสตด์ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทรัสต์ 
และตามท่ีก าหนดในสญัญาก่อตั้งทรัสต ์หรือ 

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู ้ถือหน่วยทรัสต์ท่ี ซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม 
(Reasonable Exit) กรณียงัไม่เลิกกองทรัสต ์เช่น จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหน่วยทรัสตข์องผูถื้อหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยม์ีอ  านาจหน้าที่ เกี่ยวกบัการ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสตจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 31 (1) 
  (2) กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์หรือกองทรัสต์
มีการเลิกกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.” 
 

ขอ้  6 ให้ยกเลิกความในขอ้ 33 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 
 
 
 

ก า ร ด า เ นิ นก า ร 
เ ม่ือ ส่ัง เพิกถอน 
หน่วยทรัสต์ 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ ในการ ส่ัง
เพกิถอน 
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  “ขอ้ 33 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยทรัสตจ์ากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

ของกองทรัสต์เพ่ือให้ผูล้งทุนได้รับข้อมูลส าคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอน

หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อให้มีความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่า

ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี   

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 



 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิารใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความใน (16) ของขอ้ 3 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(16) เม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน หรือผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการออกตราสารหน้ี  

(ข) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ
ตอ้งเปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผย
ความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส 
หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน” 

 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 
27 เมษายน 2561 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 11 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
โดยอนุโลม 

 
 
 

ผลบังคับใช้ 

เหตุการณ์ท่ีต้อง 
เปิดเผยทันที 

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
ส าเนาเอกสาร 
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ขอ้ 12 ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการ
ปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบั
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลส าคญัอย่างเท่าเทียมและทนัต่อเหตุการณ์ จึงสมควรออกขอ้บงัคบั
ฉบบัน้ี  

ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใ ช้
โดยอนุโลม 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
  ขอ้  2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดัการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) และ (2) 
  (3) บริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์ับตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบัติ อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(4) บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิด 
ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน 
หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(5) บริษทัจดัการไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

 
 

ผลบังคับใช้ 

เ ห ตุ ท่ี ห น่ ว ย
ลงทุนเข้า ข่า ย
อาจถูกเพิกถอน 
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(6) หน่วยลงทุนถูกตลาดหลักทรัพย์สั ่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เ ป็น
การชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว
ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เน่ืองจากบริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั หรือบริษทั
จดัการไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที 

(7) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีของ
กองทุนรวมท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
  (8) เม่ือครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม หรือเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการ
เลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
  (9) เม่ือมีเหตุท่ีส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมหรือมีเหตุเลิก
กองทุนรวมตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
  (10) บริษทัจดัการมีการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน  
  (11) บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” 

 
ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในขอ้ 18 และขอ้ 19 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอน
หน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 
25 ธันวาคม 2560 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ให้บริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุนรวม 
และตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม หรือ 

(2) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 17 (1) ให้บริษทัจดัการจดัให้มีแนวทางดูแล
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหน่วย
ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

 
 
 

การด าเนินการ 
เม่ือส่ังเพกิถอน 
หน่วยลงทุน 
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คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยม์ีอ  านาจหนา้ที่ เกี่ยวกบัการ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 17 (1) 

 (2) กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม หรือบริษทั
จดัการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

 
ขอ้ 19 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ขอ้  4 ให้ยกเลิกความใน (18) ของขอ้ 20 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ (18) เม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามนิติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน  
(ข) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถปฏิบติั

ตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ
ตอ้งเปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยความ
คืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือ
เม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน” 

 
ขอ้  5 ใหย้กเลิกความในขอ้ 29 และขอ้ 30 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 29 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
โดยอนุโลม 

 
 

เหตุการณ์ท่ีต้อง 
เปิดเผยทันที 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่ัง
เพกิถอน 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
ห รื อ ส า เ น า
เอกสาร 
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ขอ้ 30 ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการ

ปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบั
การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลส าคญัอย่างเท่าเทียมและทนัต่อเหตุการณ์ และปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบั
ฉบบัน้ี 

ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้  2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 19 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 19 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหห้น่วยลงทุนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได้ 
  (1) บริษทัจดัการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 5 และขอ้ 6 (1) และ (2) 
  (3) บริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
หนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(4) บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิด 
ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือ
การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(5) บริษทัจดัการไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

 
 
 
 

ผลบังคับใช้ 

เ ห ตุ ท่ี ห น่ ว ย
ลง ทุน เ ข ้า ข ่า ย
อาจถูกเพิกถอน 
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(6) หน่วยลงทุนถูกตลาดหลักทรัพย์สั ่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เ ป็น
การชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว
ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เน่ืองจากบริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียน
หลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั หรือบริษทั
จดัการไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที  

(7) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีของ
กองทุนรวมท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
  (8) เ มื ่อครบก าหนดอาย ุของโครงการจดัการกองทุนรวม หรือเหตุอื ่นที ่ทราบ
ก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
  (9) เม่ือมีเหตุเลิกกองทุนรวมตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต.   
  (10) เม่ือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

(11) บริษทัจดัการมีการด าเนินการในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน  

(12) บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” 

 
ขอ้  3 ให้ยกเลิกความในขอ้ 21 และขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21    คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
พิจารณาสัง่เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 19 (1) หรือ (10) 
  (2) กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพนั
ระหวา่งบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน หรือบริษทัจดัการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต. 

 
 
 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่ัง
เพกิถอน 
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ขอ้ 22    ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อให้มีความชดัเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 



 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอทีีเอฟ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2564 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเขา้ข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได้ 
  (1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอีทีเอฟมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) (3) และ (4) 
  (2) บริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
หนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 
  (3) บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิด 
ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน
ทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน 
หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 
  (4) บริษทัจดัการไม่เปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมี
ขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุน 

(5) บริษทัจดัการมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรง
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(6) บริษทัจดัการเลิกกิจการ 
(7) เม่ือมีเหตุเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

ผลบังคับใช้ 

เ ห ตุ ที่ ห น่ ว ย
ลงทุนเ ข้า ข่าย
อาจถูกเพกิถอน 
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(8) ปัจจยัอา้งอิงหรือส่วนประกอบส าคญัของปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูก
เพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง 

(9) บริษทัจดัการมีการด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนใดในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน 

(10) บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” 

 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ

และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 20 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการ
เพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 
 



 

 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับและเพกิถอนหน่วยของอทีีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของ 
อทีีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 

  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี   

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 
16 มีนาคม 2554 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หน่วยของอีทีเอฟเขา้ข่ายอาจ
ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศขอเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) 
และ (3) 

  (3) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลง
การจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือ
ปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(4) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือ
ขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญัผิด ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศท่ียื่นต่อ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยของอีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(5) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เปิดเผยขอ้มูลของอีทีเอฟ
ต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีเป็นสาระส าคญั 

ผลบังคับใช้ 

เหตุท่ีหน่วยของ
อีที เอฟเข้า ข่าย
อาจถูกเพกิถอน 
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อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน 
หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ 

(6) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการด าเนินงานหรือฐานะ
การเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ  

(7) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเลิกกิจการ 
(8) หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
(9) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืน

ใดในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยของอีทีเอฟ” 
 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในขอ้ 19 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 19 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใช้บงัคบักบัการเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศเพ่ือให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี   

การน าเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 
 



 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน 

ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้  2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 28 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 25 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้ตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

(1) บริษัทผู ้ออกตราสารแสดงสิทธิขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์
ต่างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ
มีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 (1) (2) และ (3) และขอ้ 5 
  (3) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพย์
กบัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของ
ผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(4) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ เ ปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท ็จหรือขอ้มูลที่อาจ
ก่อให้เกิดความส าคญัผิด ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ียื่นต่อ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(5) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาด
ในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ผลบังคับใช้ 

เหตุท่ีตราสารแสดง
สิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศเข้าข่าย
อาจถูกเพกิถอน 
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(6) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีของ
บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

(7) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (8) หลกัทรัพย ์ต่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหล ักทรัพย ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
  (9) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการด าเนินการหรือมีเหตุอื่นใดในลกัษณะท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
  (10) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 
  (11) เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด 
 
  ขอ้ 26 ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (1) ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
            (1) แจง้การขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายในวนัท่ีบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิก าหนดหรือก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
รอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
  (2) จดัใหม้ีแนวทางดูแลผูถ้ือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีซ้ือขาย
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศที่เหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี โดย
บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิต้องจัดส่งสารสนเทศท่ีมีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศนั้นทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 
   (ก) จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศซ่ึงมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน
วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนและไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษทัผูอ้อก
ตราสารแสดงสิทธิไดด้ าเนินการซ้ือคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศดังกล่าวออกจาก
ตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด หรือ 
   (ข) แนวทางอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
 

การด า เ นินการ

เพกิถอน 
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  ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 
                                
  ขอ้ 27 เม่ือมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรมการอาจมีค าสัง่ใหบ้ริษทั
ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิด าเนินการตามขอ้ 26 วรรคหน่ึงดว้ยกไ็ด ้
 
  ขอ้ 28 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับ
ขอ้บงัคบัน้ี” 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศเพ่ือใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงถ้อยค าให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกใหม่ส าหรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี   

การด า เ นินการ

เพกิถอน 

การมอบหมายให้
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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรับและเพกิถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 32/2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

  
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
 

 ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
และเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีออกโดยไดรั้บอนุญาตตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2552 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2546 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 9 ใหถื้อว่าใบแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เม่ือมีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูอ้อกใบแสดงสิทธิขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) ใบแสดงสิทธิครบอายตุามท่ีก าหนดในใบแสดงสิทธิ 
  (3) ผูอ้อกใบแสดงสิทธิเลิกกิจการ 
  (4) หลกัทรัพยอ์า้งอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  ให้น าความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
หลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบแสดงสิทธิจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี” 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564                                                 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีออกโดยไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2552 เพื่อให้มี
ความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ี
มีการปรับปรุงแกไ้ข จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ผลบังคับใช้ 
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