ที่ บจ. (ว) 2/2564
5 ตุลาคม 2564
เรือ่ ง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับบริษทั จดทะเบียน
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั จดทะเบียน บริษทั สมาชิก บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และทีป่ รึกษากฎหมาย ทุกบริษทั
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีป่ รับปรุง
2. สรุปข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ กี ารปรับปรุง (จานวน 24 ฉบับ)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ (Warrants) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ครอบคลุมกรณีการเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่เสนอขายให้แ ก่ผู้ถือหุ้น ที่จะทาให้ผู้ย่นื คาขอมีหน้ าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Public Offering: PPO) ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
และการเปิ ดเผยสารสนเทศ เพื่อให้มคี วามชัดเจน เข้าใจง่าย โดยผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนยังคงมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
สาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีผลบังคับ ใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เป็ นต้นไป โดยสรุปหลักเกณฑ์และข้อกาหนดทีม่ กี ารปรับปรุงตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1.
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ สมุทวณิช)
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ลงนามแทน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายกากับบริษทั จดทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2009-9726

สิ่ งที่ ส่งมำด้วย 1
สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรเพิ กถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
การปรับปรุงเหตุเพิกถอนและการดาเนินการเมือ่ เข้าเหตุเพิกถอน ให้มคี วามชัดเจน เข้าใจง่าย สรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและระยะเวลำกำรปรับปรุงคุณสมบัติของ บจ.
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
ช่วงดำเนิ นกำรให้เหตุเพิ กถอนหมดไป
ช่วงดำเนิ นกำรให้มีคณ
ุ สมบัติเพื่อกลับมำซื้อขำย
1. ไม่ส่งงบการเงิน / ส่งงบการเงิน
ส่งงบการเงิน งวดที่เข้าเหตุเพิกถอน ที่ล่าช้า ส่งงบการเงินทีล่ ่าช้าได้ทุกฉบับ และส่งงบการเงินภายในเวลาที่
ล่าช้า / งบการเงินไม่ถูกต้อง เกิน 6 เกิ น 6 เดื อ นได้ ค รบทุ ก งวด ภายใน 1 ปี กาหนด 2 งวดติดต่อกัน ภายใน 1 ปี (อาจขอขยายเวลาอีก 1 ปี )
เดือน ในแต่ละงวด เฉพาะงวดแรก ภายใน 2 ปี
ทัง้ นี้ รายงานของผู้ส อบบัญชีต้องไม่เป็ น ลักษณะใดลักษณะ
ทีล่ ่าช้าเกิน 6 เดือน
หนึ่งต่อไปนี้
(1) มีเงือ่ นไขเกีย่ วกับกรณีมขี อ้ บกพร่องในระบบควบคุมภายใน
หรือ ระบบบัญ ชีไ ม่ ส มบู ร ณ์ หรือ งบการเงิน ไม่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีส่ านักงานยอมรับ
(2) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อ นไขกรณีถูกจากัดขอบเขตการสอบบัญชีโ ดยการกระทา
หรือไม่กระทาของบริษทั หรือ กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
(3) แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2. ฐานะการเงิน
แก้ไขเหตุเพิกถอนภายใน 3 ปี (อาจขอขยาย มีคุณสมบัตดิ งั นี้ ภายใน 2 ปี (อาจขอขยายเวลาอีก 1 ปี )
(1) Equity < 0
เวลาอีก 1 ปี ) เช่น ในกรณีท่ี Equity < 0 ได้ • Equity: SET ≥ 300 ลบ./ mai ≥ 50 ลบ.
(2) หยุดประกอบกิจการ
ดาเนิน การให้ Equity ไม่น้ อ ยกว่า 0 เป็ น ต้น • กาไรจากธุรกิจหลัก 1 ปี หรือ 4 ไตรมาส : SET ≥ 30 ลบ. /
(3) ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น ตามเหตุทถ่ี ูกประกาศเข้าเหตุเพิกถอนในแต่ละ
mai ≥ 10 ลบ. และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ
3 ปี ตดิ ต่อกัน
ข้อ ดังนี้
• มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานมันคงโดยพิ
่
จารณา
(4) มีสนิ ทรัพย์ทใ่ี ช้ในการ
(1) Equity > 0
กระแสเงินสดและขาดทุนสะสมประกอบด้วย
ดาเนินการลดลงหรือกาลังจะ
(2) มีการประกอบกิจการ
• มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ดารงสถานะเป็ น บจ.
ลดลงในจานวนทีม่ นี ยั สาคัญ
(3) รายงานผู้ ส อบบัญ ชี ข องงบการเงิ น • มี free float ไม่น้อยกว่า 15% และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า
ประจ าปี หรืองบการเงินรวมประจ าปี
150 ราย
ไม่เป็ นประเภทไม่แสดงความเห็นหรือ • ปรับโครงสร้างหนี้ > 75%
แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง • หากฟื้ นฟูกจิ การตามกฎหมายล้มละลาย ต้องออกจากการ
ในระหว่างที่ บจ. อยู่ Stage 1 ตลท. จะ
ฟื้ นฟูผ่านศาล
ประกาศรายชือ่ ของ บจ. เป็ น 3 ระยะๆ ละ 1 ปี
ได้แก่ NC ระยะที่ 1 NC ระยะที่ 2 และ NC
ระยะที่ 3
3. เป็ น Cash company เกิน 6 เดือน ไม่เป็ น Cash Company โดยมีธุรกิจ ภายใน 1 ปี มีคุ ณ สมบัติต ามเกณฑ์ร ับ หลัก ทรัพ ย์ ยกเว้น free float ให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ดารงสถานะเป็ น บจ. ต้องมีไม่น้อยกว่า 15%
และผูถ้ อื หุน้ รายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย โดยต้องดาเนินการ
ทัง้ หมดภายใน 1 ปี และอาจขอขยายเวลาอีก 1 ปี
เหตุเพิ กถอน
กำรประกำศเข้ำเหตุเพิ กถอน
4. กรณีม ี AC ไม่ครบ เกิน 9 เดือน • กรณีม ี AC ไม่ครบ 3 ราย
ถูกขึน้ SP มากกว่า 2 ปี
o เมือ่ ครบ 3 เดือน : ขึน้ NP
เนื่องจากฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
o เมือ่ NP ครบ 3 เดือน : ขึน้ SP
ตามกฎหมาย หรือเกณฑ์
o เกิน 9 เดือน เมือ่ SP เกิน 2 ปี : ประกาศเข้าเหตุเพิกถอน (NC) และจะพิจารณาสังเพิ
่ กถอนต่อไป
หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล
5. มีการชาระบัญชีเพือ่ เลิกกิจการ
เมือ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เลิกบริษทั ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าเหตุเพิกถอน (NC) ขึน้ เครือ่ งหมาย SP
เหตุเพิ กถอน

หมายเหตุ ข้อมูลทีข่ ดี เส้นใต้ คือ หลักเกณฑ์ทป่ี รับปรุงใหม่ ส่วนทีข่ ดี ออก คือ หลักเกณฑ์เดิม

นอกจากนี้ ยกเลิก การกาหนดให้บ ริษ ทั จดทะเบีย นต้อ งแต่ง ตัง้ ทีป่ รึก ษาทางการเงิน เพื่อร่ว ม
จัดทาแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน และต้องขออนุมตั แิ ผนดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ โดยให้เป็ นดุลพินิจของบริษทั จดทะเบียน
ทีจ่ ะพิจารณาตามความจาเป็ นและความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กรณีทเ่ี ป็ นการดาเนินการทีม่ นี ัยสาคัญ บริษทั
จดทะเบียนยังคงต้องขออนุ มตั ผิ ถู้ อื หุน้ และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้บริษทั จดทะเบีย นต้องเปิ ดเผยแผนแก้ไขและแจ้งความคืบหน้า แก่ผูล้ งทุน ทราบทุก
ไตรมาสหรือเมื่อมีความคืบหน้าในการดาเนินการดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ
อนึ่ง ในส่วนของบริษทั จดทะเบียนทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ก่อนวันทีห่ ลักเกณฑ์ทมี่ กี ารปรับปรุงใหม่ใช้บงั คับ จะยังคงใช้บงั คับตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับเดิมต่อไป
หลักเกณฑ์กำรเปิ ดเผยข้อมูล
1. เพิม่ เหตุการณ์สาคัญทีบ่ ริษทั จดทะเบียนต้องรายงานข้อมูลทันที เพือ่ ให้มคี วามชัดเจน ดังนี้
• บริษทั จดทะเบียนถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์หรือมีเหตุอน่ื ใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
• บริษทั จดทะเบียนมีการยืน่ ขอฟื้ นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลาย และเมือ่ มีการดาเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้า
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ
• หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือถูกเพิกถอน
จากตลาดหลักทรัพย์หลัก
2. ปรับปรุงให้รายงานข้อมูลทันทีเมื่อบริษัทจดทะเบียนผิดนัดชาระหนี้ สถาบันการเงิน หรือผิดนัดชาระหนี้หรือ ไม่
สามารถปฏิบ ัติตามภาระผูกพัน ตามนิ ติกรรมเกี่ย วกับ การออกตราสารหนี้ (เกิด Events of Default)1 โดยไม่
กาหนดมูล ค่า ขัน้ ต่ า ของการผิด นัด เนื่ อ งจากเป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่อ าจกระทบต่ อ สิท ธิผู้ถ ือ หุ ้น อย่า งมีนัย สาคัญ
เช่น บริษ ัท จดทะเบียนจะไม่สามารถประกาศจ่ายเงินปั นผลได้ ในกรณีทไ่ี ม่ชาระเงินต้น และ/หรือ ไม่จ่ายดอกเบี้ยหุน้
กูท้ ถ่ี งึ กาหนดชาระแล้ว สาหรับกรณีบริษทั จดทะเบียนผิดนัดชาระหนี้กรณีอน่ื ๆ หรือบริษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้ หรือ
เกิด Events of Default นัน้ ให้บริษทั ยังคงเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั
เช่นเดิม
*******************

ตัวอย่างเหตุการณ์ Events of Default เช่น บริษทั จดทะเบียนได้รบั หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ ชาระหนี้ (Notice) จากเจ้า หนี้
สถาบันการเงิน หรือเกิดเหตุการณ์ผดิ นัด ชาระหนี้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกตราสารหนี้
1

สิ่ งที่ ส่งมำด้วย 2
สรุปข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่ มีกำรปรับปรุง (รวม 24 ฉบับ)
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเพิกถอนหุน้ สำมัญจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเพิก ถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน
2. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564
3. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง แนวทำงกำรเพิกถอนหุน้ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
4. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทำงดำเนินกำรเพื่อแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมัญ จำก
กำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564
(1) แนวทำงดำเนินกำรต่อบริษทั จดทะเบียน กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนไม่นำส่งงบกำรเงิน หรือนำส่งล่ำช้ำเกินกว่ำ
ระยะเวลำที่กำหนด หรือนำส่งงบกำรเงินที่ผสู้ อบบัญชีแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกต้อง ทีเ่ ข้ำข่ำยอำจ
ถูกเพิกถอน
(2) แนวทำงดำเนินกำรต่อบริษทั จดทะเบียน กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนมีกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินทีเ่ ข้ำข่ำย
อำจถูกเพิกถอน
(3) แนวทำงดำเนินกำรต่อบริษทั จดทะเบียน กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนและ/หรือบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทงั ้ หมดหรือ
เกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) ทีเ่ ข้ำข่ำยอำจถูกเพิกถอน
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
5. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ำรเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ
ของบริษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
6. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและ
กำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียนต่ำงประเทศ พ.ศ. 2560
7. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียนต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2564
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีป่ รับปรุงให้สอดคล้องกับ กำรปรับปรุงข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ รวมทัง้ ปรับปรุงในเรือ่ งอืน่ ๆ
8. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564
9. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564
10. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
11. แนวทำงดำเนินกำรกรณีบริษทั จดทะเบียนมีกรรมกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน
12. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ำรเกีย่ วกับกำรห้ำมซื้อหรือขำยหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นกำรชัวครำว
่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
13. ข้อบังคับ ตลำดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง กำรรับ และเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

14. ข้อบังคับ ตลำดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง กำรรับ และเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
15. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับและเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภำพทีอ่ อกโดยบริษทั จดทะเบียนต่ำงประเทศ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
16. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2564
17. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรรับ กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ กำรลงทุน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
18. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและกำรปฏิบตั กิ ำรใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2564
19. ข้อบังคับ ตลำดหลักทรัพ ย์ฯ เรื่อง กำรรับ และเพิกถอนหน่ ว ยลงทุน และกำรเปิ ด เผยสำรสนเทศของกองทุน รวม
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
20. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
21. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของกองทุนรวมอีทเี อฟ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
22. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพ ย์ฯ เรื่อง กำรรับและเพิกถอนหน่ ว ยของอีทเี อฟ และกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของอีทีเ อฟ
ต่ำงประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
23. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับ กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และกำรเพิกถอนตรำสำรแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
24. ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ทเ่ี กิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงไทยที่
ออกโดยได้รบั อนุ ญำตตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.32/2552 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยว่ าด้ วยการเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

บทยกเลิก
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542
(2)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2543
(3)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544
(4)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546
(5)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549
(6)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
(7)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
(8)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553
(9)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
(10) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2555
(11) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

(12) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(13) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(14) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562
(15) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2563
บทเฉพาะกาล
ข้อ 3 ในส่ วนนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“ข้อบังคับเพิกถอนฉบับเดิม” หมายความว่า ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทุกฉบับ
ที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 และให้หมายความรวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หนังสื อเวียน แนวทางปฏิบตั ิ หรื อ
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งออกตามความในข้อบังคับดังกล่าวด้วย
“ข้อบังคับเพิกถอนฉบับใหม่” หมายความว่า ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ข้อ 4

ให้ข อ้ บัง คับ เพิก ถอนฉบับ เดิ ม ยัง คงมี ผ ลใช้บัง คับ ต่ อ ไปกับบริ ษ ัทจดทะเบี ยน

ดังต่อไปนี้
(1)
บริ ษทั จดทะเบียนที่ได้ยื่นคาขอเพิกถอนหุ น้ ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ บังคับ เพิกถอนฉบับเดิ ม อย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนวันที่ ขอ้ บังคับเพิ กถอน
ฉบับใหม่ใช้บงั คับ
(2)
บริ ษทั จดทะเบีย นที่ มีเหตุที่ ทาให้หุ้นสามัญเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับ
เพิกถอนฉบับเดิ ม และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ขอ้ บังคับเพิกถอนฉบับใหม่ใช้บงั คับ
ข้อ 5 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการกระทาหรื อมีเหตุการณ์ ที่อาจนาไปสู่ การเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนตามข้อบังคับเพิกถอนฉบับเดิม และตลาดหลักทรัพย์ยงั ไม่ได้ประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั
จดทะเบี ยนดังกล่าวเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับเพิกถอนฉบับเดิ ม
ตลาดหลักทรัพย์จะนาระยะเวลาของการกระทาหรื อเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อบังคับเพิกถอนฉบับ
เดิมมานับรวมต่อเนื่ องกับการกระทาหรื อเหตุการณ์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ดาเนิ นต่อไปตามข้อบังคับเพิกถอน
2
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ฉบับ ใหม่ เพื่ อ ประกาศให้หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นดัง กล่า วเข้า ข่า ยอาจถูก เพิก ถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับเพิ กถอนฉบับใหม่ และให้นาข้อบังคับเพิกถอนฉบับใหม่มาใช้บงั คับกับ
บริ ษทั จดทะเบียนนั้นด้วย
ข้อ 6 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ง หนังสื อเวี ย น แนวทางปฏิ บัติ หรื อ
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 หรื อที่ยงั มีผลใช้บงั คับเนื่ องจาก
บทเฉพาะกาลของข้อบังคับ ที่ ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ดังกล่าว ซึ่ งได้ใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ ขอ้ บังคับเพิกถอนฉบับ
ใหม่ใช้บงั คับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับเพิกถอนฉบับใหม่ จนกว่าจะมีขอ้ บังคับ ระเบียบ
ประกาศ คาสัง่ หนังสื อเวียน แนวทางปฏิบตั ิ หรื อนโยบายในเรื่ องดังกล่าวออกมาใช้บงั คับแทน
ในกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ข้อบังคับเพิกถอนฉบับใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผ ลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์เห็น ควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์จดทะเบียน
เพื่อให้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ในเรื่ องดังกล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกันทั้งหมด
ซึ่ งจะทาให้บ ริ ษ ัท จดทะเบี ยนสามารถปฏิ บ ัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่ าวได้โดยถู กต้อ งครบถ้วน จึ ง สมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยด้วยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“หุน้ ” หมายความว่า หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“หลักทรั พย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรั พย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” และ “บริ ษทั ร่ วม” ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิ ยามในประกาศเกี่ ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และคาว่า “ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้หมายความถึง “บริ ษทั จดทะเบียน” ตามข้อบังคับนี้
“บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home
Exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุ น้
สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ข้อ 3 การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็ นหุ น้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(2)
การเพิก ถอนหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นอื่ น นอกจากหุ ้น ให้คณะกรรมการมี อานาจ
พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยนดังกล่าว โดยคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่ อนไขได้ตามที่ เห็นสมควร
ทั้งนี้ ความในข้อนี้ ไม่นามาใช้กบั หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเพิกถอนไว้
เป็ นการเฉพาะแล้ว

ประเภทของ
การเพิกถอน
ห ลัก ท รั พ ย์
จดทะเบียน

หมวด 1
การเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting)
ข้อ 4 ในกรณี ที่ บ ริ ษัท จดทะเบี ย นประสงค์ จ ะขอเพิ ก ถอนหุ ้ น ของตนจากการเป็ น กา ร ด า เ นิ น การ
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการ เพื่ อ ขอเพิ ก ถอน
หุ้นโดยสมัครใจ
กาหนด
ข้อ 5 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นดาเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ก ารขอเพิ ก ถอนหุ ้น จาก การพิ จ ารณาค า
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามที่ คณะกรรมการกาหนดอย่างครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาการ ขอเพิ ก ถอนหุ้ น
ขอเพิก ถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น โดยคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั จดทะเบี ยนปฏิ บัติ โดยสมัครใจ
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ตามข้อ 5 คณะกรรมการจะสั่งและกาหนดวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ดั การตลาดหลัก ทรัพ ย์มีอานาจหน้า ที ่ เ กี ่ ย วกับ การ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ ้นของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนแล้ว ให้ต ลาดหลักทรัพ ย์แ จ้ง ให้บริ ษทั จด
ทะเบี ยนทราบถึ งการเพิ กถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการเพิ กถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปทราบด้วย
เมื่อหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งแล้ว
ให้หุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน ในกรณี ที่
การสั่งเพิกถอนตามวรรคหนึ่ งเป็ นการเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน ให้หุ้นบุริมสิ ทธิ และหลักทรั พย์
แปลงสภาพของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้นสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในวันเดี ยวกันกับวันที่ หุ้น
สามัญสิ้ นสภาพด้วย

การสั่ งเพิกถอนหุ้น
การมอบหมายให้
ผู้ จั ด การมี อ านาจ
หน้ าที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

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

หมวด 2
การเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อมีเหตุเพิกถอน (Mandatory Delisting)
ข้อ 7 ในกรณี ที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน เ ห ตุ ที่ หุ้ น สามั ญ
ของ บจ. เข้ า ข่ า ย
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
หุ ้นสามัญมีคุณสมบัติของหลักทรัพย์ไม่ครบตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย อาจถูกเพิกถอน
การรับหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2)
บริ ษทั จดทะเบียนฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ ค ณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรั พย์กบั ตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(3)
บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสาคัญผิด
ในแบบค าขอ งบการเงิ น หรื อ รายงานที่ ยื่ น ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ห รื อที่ เ ปิ ดเผยต่ อ ผูล้ งทุ น ทั่ว ไป อัน อาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหลักทรัพย์
(4)
บริ ษทั จดทะเบียนไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(5)
หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นถูก ตลาดหลัก ทรั พ ย์สั ่ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพ ย์เป็ นการชัว่ คราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นการชัว่ คราวต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบียนฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ คณะกรรมการ ข้อตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือ
ปฏิบตั ิ หรื อบริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
(6)
บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การด าเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ นที่ เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก)
มีก ารหยุด ประกอบกิ จ การทั้ง หมดหรื อ เกื อ บทั้ง หมดไม่ว่า ด้ว ยเหตุ ใ ด
และไม่คานึงว่าการหยุดประกอบกิจการนั้นเนื่องมาจากการกระทาของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบุคคลอื่นใด
(ข)
ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ นรวม
ประจาปี ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(ค)
ฐานะการเงิ นซึ่ งเปิ ดเผยในงบการเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ นรวมประจาปี ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แสดงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์
ในกรณี ที่ฐานะการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งไม่ได้แสดงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ แต่ผสู ้ อบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรื อไม่แสดงความเห็น ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์
เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่างมีนยั สาคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาฐานะ
การเงินของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นโดยปรับเงื่อนไขจากรายงานของผูส้ อบบัญชี และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
(7)
บริ ษทั จดทะเบี ยนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยจาหน่ ายสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิ จ
ตามปกติของตนไปทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมด เป็ นผลให้บริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั หมด
หรื อ เกื อ บทั้งหมดในรู ปของเงิ นสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) เกิ นกว่า 6 เดื อนนับแต่วนั ที่
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ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดแล้ว
ของบริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
(8)
บริ ษัท จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ ้ น ในบริ ษัท ย่ อ ยหรื อบริ ษัท ร่ ว ม ซึ่ งมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน หรื อสภาพคล่องของบริ ษทั จดทะเบียน
(9)
บริ ษทั จดทะเบียนเลิกกิจการ
(10) บริ ษทั จดทะเบียนถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์หรื อมีเหตุอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
(11) หุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เข้าข่ายอาจถูกเพิ กถอน
หรื อถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลัก
(12) บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการประกอบธุ รกิ จซึ่ งไม่เหมาะสมที่ จะดารงอยู่ในฐานะบริ ษทั
จดทะเบี ยน
(13) บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการดาเนิ นการในลักษณะที่ อาจก่อให้เ กิ ดความเสี ยหายอย่า ง
ร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
(14) บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 8 เว้นแต่ จะมี การกาหนดไว้เ ป็ นอย่า งอื่ น เมื่ อเกิ ด เหตุที่ทาให้หุ้นสามัญของบริ ษทั
จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 7 ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้ง ให้
บริ ษ ทั จดทะเบีย นทราบถึงเหตุดงั กล่าว รวมทั้งให้ประกาศการที่ หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปทราบด้วย

ก า ร แ จ ้ง แ ล ะ
ป ร ะ กา ศ ว่ า หุ ้ น
ส า มัญ เ ข้ า ข่ า ย
อาจถู กเพิกถอน

ข้อ 9 ในกรณี ที่เหตุที่ทาให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามข้อ 7 เป็ นเหตุ ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนอาจแก้ไขได้ และตลาดหลักทรั พย์ได้มีการ
ประกาศกาหนดแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญไว้ ให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนิ นการ
ตามแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ไม่ได้มีการประกาศกาหนดแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญไว้ ตลาดหลักทรัพย์อาจ
กาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการเพื่อแก้ไขให้เหตุดงั กล่าวหมดไปได้
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้ตาม
แนวทางดาเนิ นการหรื อตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หรื อในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหตุ ที่
ทาให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นตามข้อ 7
เป็ นเหตุที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาดาเนิ นการเกี่ยวกับการเพิกถอน
หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การด าเนิ น การ
กับ บจ. กรณีที่มี
เหตุ เ พิ ก ถอนที่
อาจแก้ไขได้
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การด าเนิ นการกั บ
บ จ . ก ร ณี ที่ ไ ม่
สามารถแก้ ไขเหตุ
เพิกถอนให้ หมดไป
ได้ หรื อมี เ หตุ เ พิ ก
ถอนที่ ไ ม่ สามารถ
แก้ไขได้

ข้อ 10 ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก การขึน้ เครื่ องหมาย
เพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน ตลาดหลักทรั พย์จะขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-compliance) ไว้ที่ NC และ SP
หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น พร้อมทั้งจะสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นเป็ น
การชัว่ คราว โดยการขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นนับแต่วนั ที่ประกาศให้หุน้
สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 8
ข้อ 11 เมื่ อ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถดาเนิ น การให้เ หตุ ที่ ทาให้หุ้น สามัญ ของบริ ษัท
จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 7 หมดไปได้แล้ว ให้บริ ษทั จด
ทะเบี ย นยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ พื ่อ ให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์พ ิจ ารณายกเลิก การสั ่ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขาย
หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นเป็ นการชัว่ คราว และปลดเครื่ องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่ องหมาย SP
(Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องชี้ แจงข้อมู ล
หรื อนาส่ งหลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการให้เหตุ ที่ทาให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จด
ทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปได้แล้ว
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ งและเห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ดาเนิ นการให้
เหตุที่ทาให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหมดไปได้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณา
ยกเลิกการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้น และประกาศให้หุ้นสามัญ ของ
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นพ้น จากเหตุ ที่ ทาให้หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นเข้า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอนและให้
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปลดเครื่ องหมาย NC
(Non-compliance) และเครื่ องหมาย SP (Suspension) ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น
ในการยกเลิกการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคสอง
คณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั จดทะเบียนปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

การดาเนินการเมื่อ
บจ. แก้ ไขเหตุเพิก
ถ อน ใ ห้ ห ม ด ไ ป
แล้ ว และสามารถ
กลับมาซื้ อขายได้

ข้อ 12 ให้ น าหลัก เกณฑ์ ต ามข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการห้ า มซื้ อหรื อขาย การนาข้ อบังคับ SP
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราวมาใช้กบั การสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ มาใช้ บงั คับ
จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราวตามข้อบังคับนี้ดว้ ย
ข้อ 13 คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์ การสั่ งเพิกถอน
หุ้นสามัญ
จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่อไปนี้
(1)
ผูบ้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนกระทาการทุจริ ตหรื อกระทาการใดอันเป็ น
เหตุให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี เ หตุที่ท าให้หุ น้ สามัญ เข้า ข่า ยอาจถูก เพิก ถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 ซึ่ งเป็ นเหตุที่อาจแก้ไขได้ และบริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไข
ให้เหตุดงั กล่าวหมดไปได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่ช้ ี แจงข้อมูลต่อตลาด
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หลักทรั พย์ และไม่จดั ทาหรื อไม่ดาเนิ นการตามแผนดาเนิ น การเพื่ อ แก้ไ ขเหตุ เ พิ ก ถอนที่ ไ ด้แ จ้ง ต่ อ ตลาด
หลักทรั พย์ไว้
(3)
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี เ หตุที่ท าให้หุ น้ สามัญ เข้า ข่า ยอาจถูก เพิก ถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 7 ซึ่ งเป็ นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ในการสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ย นตาม
วรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะสัง่ และกาหนดวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ สั่ ง เพิ ก ถอนหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท จดทะเบี ย นจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน คณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั จดทะเบียนปฏิบตั ิเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อมีการสั่ง เพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตาม
วรรคสองแล้ว ให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้บริ ษทั จดทะเบี ยนทราบถึ งการเพิ กถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศ
การเพิ กถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนให้ผูล้ งทุ นทัว่ ไปทราบด้วย
ข้อ 14 ในกรณี ที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ น
หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นตามข้อ 13 คณะกรรมการอาจสั่ง ให้มีก ารซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นของ
บริ ษ ทั จดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหนึ่ งก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียน
ก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง ให้
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นเป็ นระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวันที่
มีผลเป็ นการเพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การซื้ อหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามวรรคสอง ให้ดาเนิ นการซื้ อหลักทรั พย์จดทะเบี ยนนั้นด้วย
บัญชี แคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้ อหลักทรัพย์ดว้ ยบัญชี แคชบาลานซ์
(Cash Balance) โดยตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตลอดระยะเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

การเปิ ดให้ ซื้ อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์
จดทะเบียนก่ อน
วั น ที่ มี ผ ลเ ป็ น
การเพิกถอน

ข้อ 15 เมื่อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การสิ้ นสภาพจาก
ตามข้อ 13 แล้ว ให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่มีผล การเป็ นหลักทรั พย์
เป็ นการเพิกถอน และให้หุน้ บุริมสิ ทธิ รวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นสิ้ นสภาพจากการ จดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่หุน้ สามัญสิ้ นสภาพด้วย
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หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 16 ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ หรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก า ร ก า ห น ด
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

เพื่ อ ให้ เป็ นไป
ตามข้ อบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์เห็น ควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
เพื่อให้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ในเรื่ องดังกล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกันทั้งหมด
ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 และข้อ 16 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

หมวด 1
การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษทั จดทะเบียนไทยหรื อ
บริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศแบบ Primary Listing ร้ องขอ
ข้อ 2 ในหมวดนี้
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ
หุ ้นสามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“บริ ษทั จดทะเบี ยน” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรื อบริ ษทั
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิ ยามของ
คาดังกล่าวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 3 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ ้นของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอซื้ อ โดยความเห็นชอบของกรรมการ
อิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นที่ ปรึ กษาและเสนอแนะความเห็นต่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิ กถอน
หุ น้ โดยบริ ษทั จดทะเบียนจะต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลหรื อการดาเนิ นการอื่นใดแก่ที่ปรึ กษาทางการ
เงินเพื่อประกอบการจัดทาคาเสนอแนะความเห็นต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ที่ปรึ กษาทางการเงินตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องดาเนิ นการเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่มี
ความเป็ นอิสระและกระทาการเพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม

นิยาม

ขั้นตอนการขอ
เพิกถอนหุ้น

(2)
แจ้งมติ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการขอเพิกถอนหุ ้นต่อตลาด
หลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยไม่ชกั ช้าภายในวันที่คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมีมติ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดในข้อ บังคับ ตลาดหลักทรัพ ย์ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ย วกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
(3)
จัดให้มีผเู ้ สนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผูถ้ ือหุ น้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์น้ นั เป็ น
การทัว่ ไป
(4)
จัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อขอมติ เพิ กถอนหุ ้น โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องส่ งหนังสื อเชิ ญ
ประชุ มให้ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุ ม พร้อมทั้งต้องแจ้งข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบ
(ก) ข้อเท็จจริ งและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุน้
(ข) ความเห็นของกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินตาม (1)
(ง) ราคาที่จะเสนอซื้ อหุน้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผูถ้ ือหุ น้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์
เป็ นการทัว่ ไป
(จ) ข้อ มู ลเกี่ ย วกับกิ จการของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นตามรายการที่ ร ะบุ ใ นแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี หรื อรายงานประจาปี ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งให้เป็ นข้อมูลปัจจุบนั
บริ ษทั จดทะเบี ยนและที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตาม (1) ต้องชี้ แจงต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ น้ และข้อเสนอของผูเ้ สนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผู ้
ถื อหุ ้นทราบ โดยบริ ษทั จดทะเบี ย นอาจให้ที่ ปรึ ก ษาทางการเงิ น ของผู เ้ สนอซื้ อ หุ ้น และหลัก ทรั พ ย์แ ปลง
สภาพเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อชี้แจงด้วยก็ได้
ข้อ 4 การประชุ ม ผูถ้ ือ หุ ้น เพื่อขอมติ เ พิก ถอนหุ น้ ต้อ งได้รับ มติ เ ห็น ชอบจากผู ้ถือหุ ้นที่ มา ก า ร ข อ ม ติ เ พื่ อ
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ ้นที่ ออกจาหน่ายแล้ว เพิกถอนหุ้น
ทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบี ยน และต้องไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นคัดค้านการเพิ กถอนหุ ้นเกิ นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ ้นที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนประสงค์จะเพิ กถอนหุ ้นของตนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ย น
เนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบี ยนมีการจัดตั้งบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้น (Holding Company) เพื่อรองรับ
การปรับโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน และประสงค์จะยื่นคาขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิม โดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
นั้นออกหุ ้นใหม่หรื อหลักทรั พย์แปลงสภาพใหม่ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูถ้ ื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั
จดทะเบี ยนเพื่ อแลกกับหุ ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูถ้ ื อหลักทรัพย์
แปลงสภาพนั้นมีอยู่ในอัตราหนึ่ งต่อหนึ่ ง บริ ษทั จดทะเบียนนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ มาประชุ ม
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และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 5 ให้บริ ษทั จดทะเบียนยื่นคาขอเพิกถอนหุ น้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแบบที่ การยื่ น และการ
พิ จ ารณาค าขอ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขอเพิกถอนหุ ้นและแจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั จดทะเบี ยนทราบ เพิกถอนหุ้น
ภายใน 30 วันนับ แต่วนั ที่ ต ลาดหลักทรัพ ย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องครบถ้วนจากบริ ษ ทั จดทะเบียน
โดยตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเงื่อนไขอื่นใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6 เมื่อตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ ้นให้บริ ษทั จดทะเบียนทราบแล้ว ให้
บริ ษทั จดทะเบียนจัดให้มีการทาคาเสนอซื้ อหุ ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ระยะเวลาการเสนอซื้ อหุ น้ และหลักทรั พย์แปลงสภาพต้องมี ร ะยะเวลาเท่ า กับระยะเวลาสู ง สุ ด
ที่ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ยกเว้นกรณี
ที่บริ ษทั จดทะเบียนจัดให้มีการทาคาเสนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผูถ้ ือหุ น้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์
แปลงสภาพเนื่ องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ให้ร ะยะเวลาในการเสนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพต้องมีระยะเวลาเป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด

การท าค าเสนอ
ซื้ อ หุ้ น แ ล ะ
หลักทรั พย์ แปลง
สภาพ

หมวด 2
การเพิกถอนหุ้ นเมื่อบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศแบบ Secondary Listing ร้ องขอ
ข้อ 7 ในหมวดนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ที่มีหุน้
สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นิยาม

ข้อ 8 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ ้นของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ขั้นตอนการขอ
เพิกถอนหุ้น
ทะเบียน ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)
แจ้งมติ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการขอเพิกถอนหุ ้นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดโดยไม่ชกั ช้าภายในวันที่คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมีมติ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียน
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(2)
จัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ซ้ื อขายหุน้ และ/หรื อ
หลักทรัพย์แปลงสภาพในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริ ษทั จด
ทะเบียนต้องจัดส่ งสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางดูแลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้น
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
(ก) จัด ให้มีก ลไกรองรับ การขายหุ ้น ของผู ถ้ ือ หุ ้น และ/หรื อ การขายหลัก ทรัพ ย์
แปลงสภาพของผูถ้ ือหลักทรัพ ย์แปลงสภาพที่ ซื้ อขายหุ ้น และ/หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพในประเทศไทย
(แล้วแต่กรณี ) ในตลาดหลักทรัพย์หลัก ซึ่ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนและ
ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ที่มีผลเป็ นการเพิกถอน หรื อ
(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นขอเพิ ก ถอนหุ ้น ของตนออกจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่ระหว่างการปฏิ บตั ิหรื อได้ปฏิบตั ิโดยครบถ้วน
แล้วตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ ้นเมื่อบริ ษทั จดทะเบี ยนร้องขอหรื อหลักเกณฑ์อื่นใดที่ กาหนดในทานอง
เดี ยวกัน ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์หลักกาหนด ให้ถือว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ดาเนินการตามแนวทางดูแลผูถ้ ือหุ น้
และ/หรื อผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ ซ้ื อขายหุ ้นและ/หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพในประเทศไทยที่เหมาะสม
(Reasonable Exit) ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ข้อ 9 เพื่ อคุ ้มครองประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ซ้ื อขายหุ ้นของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในประเทศไทย ก า ร ก า ห น ด
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ัดการตลาดหลักทรั พย์ก าหนดเงื่ อนไขให้บริ ษ ัทจดทะเบี ยนด าเนิ น การ เงื่อนไขเพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
(1)
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอมติเพิกถอนหุน้ ในกรณี หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั จดทะเบียนฝากไว้
ที่ ศูนย์รับฝากตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเกิ นกว่าร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้นที่ ออกจาหน่ ายแล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั จดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 4 มาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนกรณี น้ ี หรื อ
(2)
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

4

ข้อ 10 ให้บริ ษทั จดทะเบียนยื่นคาขอเพิกถอนหุ น้ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขอเพิกถอนหุ น้ และแจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั จดทะเบียนทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วนั ที่ ต ลาดหลักทรัพ ย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องครบถ้วนจากบริ ษ ทั จดทะเบียน
โดยตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเงื่อนไขอื่นใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรั พย์จดทะเบียน
เพื่อให้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์ในเรื่ องดังกล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกันทั้งหมด
ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้
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การยื่นและการ
พิจารณาคาขอ
เพิกถอนหุ้น

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง แนวทางดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในข้อ 9 และข้อ 16 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิยาม
“ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่” และ “ผูม้ ี อานาจควบคุ ม ” ให้มีค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ
บทนิ ยามของคาดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
บทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
"ผูม้ ี ส่ วนร่ วมในการบริ หาร” ให้มีค วามหมายเช่ นเดี ย วกับบทนิ ย ามของค าดัง กล่ า วตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 3 คณะกรรมการกาหนดแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแนวทางแนบท้ายประกาศนี้ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1)
หมวด 1 แนวทางดาเนิ นการต่อบริ ษทั จดทะเบียน กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่นาส่ งงบ
การเงิน หรื อนาส่ งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด หรื อนาส่ งงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็น
ว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
(2)
หมวด 2 แนวทางดาเนิ น การต่ อ บริ ษ ทั จดทะเบี ย น กรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นมี
การดาเนินงานหรื อฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

การกาหนดแนว
ทางแก้ ไขเหตุ
เ พิ ก ถ อ น หุ้ น
สามัญ

(3)
หมวด 3 แนวทางดาเนิ นการต่อบริ ษทั จดทะเบียน กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปของเงินสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ที่
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุ งแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ ้นสามัญ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์
ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข ซึ่งจะทาให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ได้โดยถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้
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หมวด 1
แนวทางดาเนินการต่ อบริ ษัทจดทะเบียน
กรณีบริ ษัทจดทะเบียนไม่ นาส่ งงบการเงิน หรื อนาส่ งงบการเงินล่ าช้ าเกินกว่ าระยะเวลาที่กาหนด หรื อ
นาส่ งงบการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชี แสดงความเห็ นว่ างบการเงินไม่ ถูกต้ อง ที่เข้ าข่ ายอาจถู กเพิกถอน
1.
การดาเนินการก่ อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริ ษัทจดทะเบียนไม่
นาส่ งงบการเงิน หรื อ นาส่ ง งบการเงิน ล่ า ช้ า เกิน กว่ า ระยะเวลาที่กาหนด หรื อนาส่ งงบการเงินที่ผ้ ูสอบบัญชี
แสดงความเห็นว่ างบการเงินไม่ ถูกต้ อง และหลักเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
1.1
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่นาส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรื อ นาส่ งงบการเงิ นต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ล่า ช้า เกิ น กว่า ระยะเวลาที ่ กาหนด หรื อ ไม่นาส่ ง งบการเงิ นที่
สานักงานสัง่ แก้ไข หรื อนาส่ งงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี แ สดงความเห็ นว่า งบการเงิ นไม่ถูกต้อง ถือเป็ นกรณี ที่
บริ ษทั จดทะเบียนไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
1.2
ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ กบั หลักทรั พย์จด
ทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 1.1
1.2.1 ขึ้ นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) ไว ท้ ี ่ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
1.2.2 ขึ้ นเครื่ องหมาย C (Caution) ไว้ที่ หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยมาตรการดาเนิ นการกรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นและการดาเนิ นธุ รกิ จ
1.2.3 สั ่ง ห้า มซื ้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ย นนั้น ตามข้อ บัง คับตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการห้า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นเป็ นการ
ชัว่ คราว
1.3
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่นาส่ งงบการเงิ นต่ อตลาดหลักทรัพย์หรื อนาส่ งงบการเงิ นต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าเกิ นกว่า 6 เดื อนนับแต่วนั ครบกาหนดส่ งงบการเงิ น หรื อบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่นาส่ งงบ
การเงินที่สานักงานสั่งแก้ไข เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ที่สานักงานสั่งแก้ไขงบการเงิน หรื อบริ ษทั จดทะเบี ย น
นาส่ ง งบการเงิ น ที ่ ผู ส้ อบบัญ ชี ไ ด้แ สดงความเห็ น ว่า งบการเงิ นไม่ ถูกต้อง และบริ ษ ทั จดทะเบี ยนไม่ได้
ดาเนิ นการแก้ไขเหตุดงั กล่าวเกิ นกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ที่ บริ ษทั จดทะเบียนนาส่ งงบการเงิ นที่ผูส้ อบบัญชี แสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (รวมเรี ยกการกระทาของบริ ษทั จดทะเบี ยนว่า “ไม่ นาส่ งงบการเงินให้ เป็ นไป
ตามที ่กาหนด”) ถื อเป็ นกรณี ที่ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนไม่ เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญหรื อมี ขอ้ ผิ ดพลาดในการ
1

เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ และเป็ นกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อการตัดสิ นใจ
ของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ จึ งเป็ นเหตุให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้า
ข่า ยอาจถูก เพิก ถอนจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเพิ กถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้
2.
การดาเนิ นการเมื่ อ หุ้ นสามัญ ของบริ ษัท จดทะเบี ยนเข้ าข่ ายอาจถู ก เพิก ถอนเนื่ อ งจากไม่ นาส่ ง งบ
การเงินให้ เป็ นไปตามที่ กาหนด
2.1
ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุด งั ต่ อ ไปนี้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะประกาศให้หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จด
ทะเบี ยนเข้าข่ ายอาจถู กเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน พร้ อมทั้งจะขึ้ นเครื่ องหมาย NC (NonCompliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ยนใดถูกขึ้ น เครื่ องหมาย SP ไว้อยู่แล้ว ตลาดหลักทรั พย์จะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรั พย์จด
ทะเบี ยนนั้นต่อไป แต่หากหลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนใดยังไม่ได้ถูกขึ้ น เครื่ องหมาย SP ตลาด
หลักทรัพย์จะขึ้ นเครื่ อ งหมาย SP ไว้ที่หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นนั้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้บริ ษทั จด
ทะเบี ย นทราบถึ ง กรณี ที่หุ้นสามัญของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนเข้าข่ ายอาจถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนด้วย
2.1.1 บริ ษทั จดทะเบียนไม่นาส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อนาส่ งงบการเงินต่อตลาด
หลัก ทรัพ ย์ล่า ช้า เกิ น กว่า 6 เดื อ นนับ แต่ว นั ครบกาหนดส่ ง งบการเงิ น หรื อ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นไม่นาส่ งงบ
การเงินที่สานักงานสัง่ แก้ไข เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ที่สานักงานสัง่ แก้ไขงบการเงิน
2.1.2 บริ ษทั จดทะเบี ย นนาส่ งงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี ไ ด้แ สดงความเห็ นว่า งบการเงิน
ไม่ ถูกต้อ ง และบริ ษ ทั จดทะเบี ย นไม่ ไ ด้ดาเนิ นการแก้ไ ขเหตุ ด ังกล่ าวเกิ นกว่า 6 เดื อนนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั จด
ทะเบียนนาส่ งงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
2.2
ภายหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 2.1 แล้ว หากต่อมาปรากฏว่าบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวไม่
นาส่ งงบการเงิ นในงวดถัด ๆ ไป ซึ่ ง เข้า ลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง ตามที ่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 2.1 อี ก ตลาด
หลักทรั พ ย์จะแจ้งให้บริ ษทั จดทะเบียนทราบถึงการไม่นาส่ งงบการเงินในงวดถัด ๆ ไป และเปิ ดเผยข้อมูลการ
ไม่นาส่ งงบการเงินดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปทราบ
2.3
บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดาเนิ นการให้หลักทรั พ ย์
จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นกลับ มาซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ภ ายในระยะเวลาที ่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แบ่งระยะเวลาดาเนิ นการดังกล่าวออกเป็ น 2 ช่ วง ได้แก่ ช่ วงที่ 1 ช่ วง
ดาเนิ นการให้เหตุ เพิ กถอนหมดไป และช่ วงที่ 2 ช่ วงดาเนิ นการเพื่ อให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จด
ทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงดาเนินการดังนี้
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2.3.1

ช่ วงที่ 1 ช่ วงดาเนินการให้ เหตุเพิกถอนหมดไป
(1)
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้อ งด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ด งั ต่อ ไปนี้ อ ย่า ง
ครบถ้วนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(1.1) กรณี บริ ษ ทั จดทะเบี ยนไม่ นาส่ งงบการเงิ นต่ อตลาดหลักทรั พย์
หรื อ นาส่ ง งบการเงิ น ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ล่า ช้า เกิ น กว่า 6 เดื อ นนับ แต่ว นั ครบกาหนดส่ ง งบการเงิ น หรื อ
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนไม่นาส่ งงบการเงิ นที่ สานักงานสั่งแก้ไข เกิ นกว่า 6 เดื อนนับแต่วนั ที่ สานักงานสั่งแก้ไขงบ
การเงิน
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องนาส่ งงบการเงิ นที่ ไ ม่ได้นาส่ ง และ/หรื อ
นาส่ งงบการเงิ นที่ ไ ด้แก้ไ ขตามคาสั่งของสานักงานแล้ว เฉพาะงบการเงิ นงวดที่ เกิ นกว่า 6 เดื อนนับแต่ วนั
ครบกาหนดส่ ง งบการเงิ น หรื อ นับ แต่ ว นั ที ่ ส านัก งานสั ่ง แก้ไ ขงบการเงิ น (แล้ว แต่ ก รณี ) ให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรัพ ย์อ ย่างถูกต้องครบถ้วนทุกงวด โดยงบการเงิ นดังกล่า วต้องเป็ นงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญ ชี ไม่มีการ
แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องด้วย
(1.2) กรณี บริ ษ ทั จดทะเบี ย นนาส่ งงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญชี ไ ด้แ สดง
ความเห็ นว่า งบการเงินไม่ถูกต้อง และบริ ษทั จดทะเบียนไม่ได้ดาเนิ นการแก้ไขเหตุดงั กล่าวเกินกว่า 6 เดือนนับ
แต่วนั ที่บริ ษทั จดทะเบียนนาส่ งงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องนาส่ งงบการเงิ นที่ผูส้ อบบัญชี ไม่มีการแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีการไม่นาส่ งงบการเงิ น
ในงวดถัด ๆ ไปภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 2.1 ด้วย บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อ 2.3.1 (1) (1.1) ด้วย
(2)
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถดาเนิ น การแก้ไ ขเหตุเ พิก ถอนให้
หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้บริ ษทั จดทะเบียนยื่นคา
ขอต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาดาเนิ นการในช่วงที่ 1 เพื่อขอ
ย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2 โดยบริ ษทั จดทะเบียนต้องชี้ แจงข้อมูลหรื อนาส่ งหลักฐานที่ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบี ยน
สามารถดาเนิ นการให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และหากตลาดหลักทรั พย์
เห็ นว่าบริ ษทั จดทะเบี ย นสามารถดาเนิ นการได้ค รบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรั พ ย์จะ
ประกาศให้บริ ษทั จดทะเบียนย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้นเครื่ องหมาย NC และเครื่ องหมาย
SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นต่อไป
(3)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุ เพิ กถอนให้
หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ในข้อ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรั พย์จะเสนอ
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ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิจารณาสั่งเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ต่อไป
หากคณะกรรมการมี คาสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบี ย นนั้นก่อนวันที่ มีผ ลเป็ นการเพิกถอนหุ ้น สามัญ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบีย นตามข้อ บังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.3.2 ช่ วงที่ 2 ช่ วงดาเนินการเพื่อให้ หลักทรั พย์ จดทะเบียนของบริ ษัทจดทะเบียนกลับมา
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(1)
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการเพื่อให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริ ษทั จดทะเบียนย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2
(1.1) นาส่ งงบการเงินทุกงวดที่ไม่ได้นาส่ ง และ/หรื อนาส่ งงบการเงินที่
ได้แ ก้ไ ขตามคาสั่งของสานักงานแล้ว และ/หรื อ นาส่ งงบการเงิ นที่ ผูส้ อบบัญ ชี ไ ม่มีการแสดงความเห็ น ว่า
งบการเงินไม่ถูกต้อง ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทา
และส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
(1.2) นาส่ งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียนได้อีก 2 งวดติดต่อกัน
(1.3) รายงานของผูส้ อบบัญชี ในงบการเงิ นที่ นาส่ งตามข้อ 2.3.2 (1) (1.2)
ต้องไม่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)
ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณี ที่
บริ ษทั จดทะเบี ยนมี ขอ้ บกพร่ องในระบบการควบคุ มภายใน หรื อระบบบัญชี ไม่สมบู รณ์ หรื องบการเงิ นไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สานักงานยอมรับ
(ข)
ผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นหรื อแสดง
ความเห็นอย่า งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณี ที่ผูส้ อบบัญ ชี ถูกจากัด ขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่ งเกิด จากการกระทา
หรื อไม่กระทาของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบียน
(ค)
ผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
(2)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้
บริ ษทั จดทะเบี ยนยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนิ นการในช่วงที่ 2 เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
โดยบริ ษทั จดทะเบียนต้องชี้แจงข้อมูลหรื อนาส่ งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการ
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ให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลัก ทรัพ ย์กาหนด และหากตลาดหลักทรั พย์เห็ นว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนสามารถดาเนิ นการได้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนพ้นจากเหตุเพิ ก ถอน
และให้ห ลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ พร้ อมทั้งปลด
เครื่ องหมาย NC และเครื่ องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้น
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ดเผยข้อมูลการกลับมาซื้ อขายตามวรรคหนึ่ งให้
ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนจะ
เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(3)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่อ พิ จารณาสั่ง เพิ กถอนหุ ้น สามัญของบริ ษทั จดทะเบีย นจาก
การเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนต่ อไป
หากคณะกรรมการมีคาสัง่ เพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการ
เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นแล้ว ตลาดหลักทรั พ ย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ย นนั้น ก่ อ นวันที่ มี ผ ลเป็ นการเพิ กถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบีย นตามข้อ บังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเพิ กถอนหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
3.

การเปิ ดเผยความคืบหน้ าการดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน
บริ ษทั จดทะเบี ยนมีหน้าที่ เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ ยวกับความคืบหน้าของการดาเนิ นการในช่ วงที่ 1 และ
ช่วงที่ 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการนาส่ งงบการเงิน หรื อภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความคืบหน้าในการดาเนิ นการดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ให้บริ ษทั
จดทะเบียนเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า
4.

ผลบังคับใช้
แนวทางดาเนิ นการตามหมวด 1 นี้ จะใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีเหตุทาให้หุน้ สามัญเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากการไม่นาส่ งงบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาหนด ซึ่ งเข้าลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
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ตัวอย่ างแผนภูมแิ สดงขั้นตอนการดาเนินการ
ขึ้น NC, SP

2 ปี
(ช่วงที่ 1)
18 พ.ย. 64
ตลท. ประกาศให้
หุ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียน
เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน

1 ปี
(ช่วงที่ 2)

20 พ.ย. 66
20 พ.ย. 67
- หากด าเนิ น การให้ เ หตุ เ พิ ก ถอน - หากด าเนิ น การให้ ห ลัก ทรั พ ย์จ ด
หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
ทะเบียนกลับมาซื้ อขายได้ ตลท. จะ
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ประกาศให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ดาเนิ นการช่วงที่ 2
กลับมาซื้ อขาย
- หากไม่สามารถดาเนิ นการให้ เ หตุ - หากไม่ ส ามารถด าเนิ นการให้
เพิ ก ถอนหมดไปได้ ตลท. จะ
หลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนกลับ มาซื้ อ
พิ จ ารณาด าเนิ น การตามขั้น ตอน
ขายได้ ตลท. จะพิจารณาดาเนิ นการ
เพิกถอนต่อไป
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป
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หมวด 2
แนวทางดาเนินการต่ อบริษทั จดทะเบียน
กรณีบริษทั จดทะเบียนมีการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินที่เข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน
1.
การดาเนินการก่ อนหุ้ นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริ ษัทจดทะเบียนมี
เหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงิน และหลักเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
1.1
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ กบั หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จด
ทะเบียน
1.1.1 ขึ้ นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) ไว ท้ ี ่ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
1.1.2 ขึ้ นเครื่ องหมาย C (Caution) ไว้ที่ หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยมาตรการดาเนิ นการกรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นและการดาเนิ นธุ รกิ จ
1.1.3 สั ่ง ห้า มซื ้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ย นนั้น ตามข้อ บัง คับตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการห้า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นเป็ นการ
ชัว่ คราว
1.2
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงิ นที่ เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุใ ห้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ย นเข้าข่ายอาจถูกเพิก ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
1.2.1 มีการหยุดประกอบกิ จการทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด และไม่คานึ งว่า
การหยุดประกอบกิจการนั้นเนื่องมาจากการกระทาของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบุคคลอื่นใด
1.2.2 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี หรื องบการเงินรวมประจาปี ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
1.2.3 ฐานะการเงิ นซึ่ งเปิ ดเผยในงบการเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ นรวมประจาปี ที่ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แสดงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ 1
ในกรณี ที่ฐานะการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ งไม่ได้แสดงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ แต่ผสู ้ อบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรื อไม่แสดงความเห็น ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์เห็น
1

กรณี ของงบการเงินรวมจะพิจารณาส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
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ว่าอาจมี ผลกระทบต่ อฐานะการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่างมี นัยสาคัญ ตลาดหลักทรั พย์อาจพิ จารณาฐานะ
การเงิ นของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนนั้นโดยปรั บเงื่ อนไขจากรายงานของผูส้ อบบัญชี และพิ จารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
(แนวทางการพิจารณาส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2)
2.
การดาเนินการเมื่ อหุ้ นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอนเนื่ องจากมีการดาเนินงาน
หรื อฐานะการเงินที่เข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน
2.1 เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนมีการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงินที่ ทาให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 1.2 แล้ว ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิ ด
เหตุดงั กล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งจะขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบี ยนนั้น ทั้งนี้ หากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบี ยนใดถูกขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้อยู่แล้ว
ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนนั้นต่อไป แต่หากหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ของบริ ษทั จดทะเบียนใดยังไม่ได้ถูกขึ้ นเครื่ องหมาย SP ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรั พย์
จดทะเบี ย นนั้น รวมทั้งตลาดหลักทรั พ ย์จะแจ้งให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย นทราบถึ ง กรณี ที่ หุ้น สามัญของบริ ษ ทั
จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย
2.2
บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดาเนิ นการให้หลักทรัพย์
จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แบ่งระยะเวลาดาเนิ นการดังกล่าวออกเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงดาเนิ นการให้เ หตุ
เพิกถอนหมดไป และช่วงที่ 2 ช่วงดาเนินการเพื่อให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงดาเนิ นการดังนี้
2.2.1 ช่ วงที่ 1 ช่ วงดาเนินการให้ เหตุเพิกถอนหมดไป
ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
บริษทั จดทะเบียนต้ องเปิ ดเผยทางเลือกและกรอบเวลาดาเนินการ ดังนี้
(1.1) บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยทางเลือกในการแก้ไขเหตุเพิ กถอน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนอาจเลือกเสนอทางเลือกในการ
แก้ไขเหตุเพิกถอนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)
จัดทาแผนดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน
(ข)
ยื่นคาร้ องขอต่ อศาลล้มละลายเพื่ อขอฟื้ นฟู กิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
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(ค)
ร้ องขอเพิ กถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(ง)
เสนอทางเลือกอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั จดทะเบียน
(1.2) เมื่อบริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยทางเลือกในการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ยนเป็ นการชั่วคราว
หลังจากครบกาหนด 1 เดือนนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน หากบริ ษทั จด
ทะเบียนได้เปิ ดเผยทางเลือกในการแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณา
ให้มีก ารซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นนั้น เป็ นระยะเวลา 1 เดื อ น โดยตลาด
หลัก ทรัพ ย์จ ะปลดเครื่ อ งหมาย SP ออกจากหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น และให้ดาเนิ น การซื้ อ หลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบี ย นนั้นด้วยบัญชี แคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการซื้ อหลักทรั พ ย์
ด้วยบัญชี แ คชบาลานซ์ (Cash Balance) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย NC ไว้ที่หลักทรัพย์
จดทะเบี ยนตลอดระยะเวลาที่ เปิ ดให้มี การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น
ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่ เปิ ดให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์
จดทะเบี ย นตามวรรคหนึ่ ง หากแม้ป รากฏว่ า มี เ หตุ ที่ ท าให้ต ลาดหลัก ทรั พ ย์มี อ านาจสั่ ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นเป็ นการชัว่ คราวเกิดขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ก็จะยังคงให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียนนั้นต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาการเปิ ดให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
เมื่อ ครบกาหนดระยะเวลาที่ต ลาดหลักทรัพ ย์ใ ห้มีก ารซื้ อหรื อ
ขายหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนแล้ว ตลาดหลักทรั พย์จะขึ้ นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนนั้นต่อไปจนกว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนจะสามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและกลับมา
ซื้ อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยตลาดหลักทรัพย์จะนับรวมระยะเวลาการอนุ ญาตให้ซ้ื อหรื อขายหลักทรั พย์จด
ทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบี ยนข้างต้นต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการ
ชัว่ คราวของหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น และถือว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่เคยปลดเครื่ องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จด
ทะเบียนนั้น
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่ให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จด
ทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์เคยให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนระหว่างที่ มีการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราวแล้ว และบริ ษทั จดทะเบียนยังไม่
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สามารถดาเนิ นการให้เหตุที่ทาให้ถูกสัง่ ห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าวหมดไปได้ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว
(ข) บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่เปิ ดเผยทางเลื อกในการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์
(2)
บริษทั จดทะเบียนต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของแนวทางการแก้ ไขเหตุเพิกถอน
และกาหนดระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุเพิกถอนต่ อตลาดหลักทรัพย์
(2.1) รายละเอียดของแนวทางการแก้ ไขเหตุเพิกถอน
ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนเปิ ดเผยรายละเอี ยดของแนวทางการแก้ไข
เหตุเพิกถอนของทางเลือกที่บริ ษทั จดทะเบียนได้เลือกไว้ตามข้อ 2.2.1 (1) (1.1) ต่อตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนเลือกทางเลือกในการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ตามข้อ 2.2.1 (1) (1.1) (ก) หรื อ (ข) ให้บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยสรุ ปสาระสาคัญของแผนดาเนิ นการ และจัดส่ ง
เอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
(ก)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนเสนอทางเลือกในการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนตามข้อ 2.2.1 (1) (1.1) (ก) ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งแผนดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ดว้ ย โดยในแผนดาเนิ นการดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อย ได้แก่ แนวทางการแก้ไข (ซึ่ งตั้งอยู่บน
สมมติฐานที่มคี วามเป็ นไปได้ มีขั้นตอนที่เป็ นรู ปธรรมในรายละเอียดและวิธีการวัดผลของแต่ ละขั้นตอน) พร้ อม
ทั้ งชี ้แ จงสาเหตุที่ทาให้ หุ้ นสามัญของบริ ษัทจดทะเบีย นเข้ า ข่ า ยอาจถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พ ย์ จด
ทะเบียน) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้ มการเจริ ญเติ บโต ภาวะการแข่ งขัน )
การวิเคราะห์ ธุรกิ จและการดาเนิ นงาน ซึ่ งครอบคลุม ด้านการผลิต การตลาด และการเงิ น (รวมถึงการผลิต
การจาหน่ าย รายได้ ต้ นทุ นการผลิ ต ค่ าใช้ จ่าย กาไรสุ ทธิ ) ปั จจัยความเสี่ ยงของธุ รกิ จ
(ข)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนเสนอทางเลื อกในการแก้ไข
เหตุเพิกถอนตามข้อ 2.2.1 (1) (1.1) (ข) ให้บริ ษทั จดทะเบียนจัดส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการที่ผา่ นความเห็นชอบจากศาล
ล้มละลายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
(2.2) กาหนดระยะเวลาในการแก้ ไขเหตุเพิกถอน
ให้บริ ษทั จดทะเบียนกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ของทางเลือกที่บริ ษทั จดทะเบียนได้เลือกไว้ตามข้อ 2.2.1 (1) (1.1)
(3)
บริษทั จดทะเบียนต้ องดาเนินการเพื่อแก้ ไขเหตุเพิกถอน
(3.1) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เพื่อ
แก้ไ ขเหตุ เ พิ กถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่ วนั ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์ประกาศให้หุ้นสามัญ ของบริ ษ ทั จด
ทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(ก)
กรณีหุ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบีย นเข้ า ข่ า ยอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนเนื่ องจากมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดไม่
ว่ าด้ วยเหตุใด
บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการเพื่อให้มีธุรกิจหลักที่จะ
ประกอบธุ รกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องชัดเจน โดยมีปัจจัยในการพิจารณา เช่น มีรายได้เชิ งพาณิ ชย์ มีทรัพย์สินที่
ใช้ประกอบธุ รกิ จหลักหรื อได้รับใบอนุ ญาตหรื อสัมปทานในการประกอบธุ รกิ จนั้นซึ่ งอยู่ระหว่างดาเนิ นการ
เพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
(ข)
กรณีหุ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบีย นเข้ า ข่ า ยอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนเนื่ องจากผู้สอบบัญชีไม่ แสดงความเห็นต่ องบการเงินประจาปี หรื อ
งบการเงินรวมประจาปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่ อกัน
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องนาส่ งงบการเงิ นประจาปี หรื องบ
การเงิ นรวมประจาปี ที ่ ผ ่า นการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญ ชี ม ายัง ตลาดหลักทรั พย์ โดยงบการเงิ น ที ่นาส่ ง
ดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะว่าผูส้ อบบัญชี ไม่แสดงความเห็น หรื อแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
(ค)
กรณีหุ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบีย นเข้ า ข่ า ยอาจถูก
เพิก ถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนเนื่ องจากฐานะการเงินซึ่ งเปิ ดเผยในงบการเงิน ประจาปี หรื องบ
การเงินรวมประจาปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงส่ วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่ าศู นย์
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการให้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ เปิ ดเผยในงบการเงิ น ประจาปี หรื องบการเงิ นรวมประจาปี ที่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีมีค่ามากกว่าศูนย์
(3.2) ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิ กถอน
ให้ห มดไปได้ต ามหลัก เกณฑ์ที่ กาหนดไว้ใ นข้อ 2.2.1 (3) (3.1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้บริ ษทั จด
ทะเบียนยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาดาเนิ นการ
ในช่วงที่ 1 เพื่อขอย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2 โดยบริ ษทั จดทะเบียนต้องชี้ แจงข้อมูลหรื อนาส่ งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และหาก
ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนสามารถดาเนิ นการได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาด
หลักทรัพย์จะประกาศให้บริ ษทั จดทะเบี ยนย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพย์จะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย NC
และเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นต่อไป
(3.3) ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นไม่ส ามารถดาเนิ น การแก้ไ ขเหตุ
เพิ ก ถอนให้หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1 (3) (3.1) ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากบริ ษทั
จดทะเบียนมีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด บริ ษทั จดทะเบียนอาจขอให้ตลาด
หลักทรัพย์พิจารณาการขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนิ นการในช่วงที่ 1 ได้ โดยให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3
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(3.4) ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นไม่ส ามารถดาเนิ น การแก้ไ ขเหตุ
เพิ ก ถอนให้หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1 (3) (3.1) ภายในระยะเวลาที่กาหนด และบริ ษทั
จดทะเบี ยนไม่มีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด หรื อบริ ษทั จดทะเบี ย นไม่
สามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1 (3) (3.1) ภายใน
ระยะเวลาที่ ได้รับการขยายตามข้อ 2.2.1 (3) (3.3) (แล้วแต่กรณี ) ตลาดหลักทรัพย์จะเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
หากคณะกรรมการมี ค าสั่ ง เพิ ก ถอนหุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท จด
ทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้นก่อนวันที่ มีผลเป็ นการเพิ กถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.2.2 ช่ วงที่ 2 ช่ วงดาเนินการเพื่อให้ หลักทรั พย์ จดทะเบียนของบริ ษัทจดทะเบียนกลับมา
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(1)
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการเพื่อให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้อย่างครบถ้วน ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ตลาด
หลักทรัพย์ประกาศให้บริ ษทั จดทะเบียนย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2
(1.1) การกลับมาซื้ อขายในกรณีทั่วไป
(ก)
หลักเกณฑ์ การกลับมาซื้ อขาย
บริ ษทั จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั จดทะเบียน
มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
(ก.1) มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น (พิจารณาตามแนวทางการ
พิจารณาส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2) ดังนี้
(ก.1.1) ไม่น ้อ ยกว่า 50 ล้า นบาท กรณี ที่ จ ะ
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ (mai)
(ก.1.2) ไม่ น้อ ยกว่ า 300 ล้า นบาท กรณี ที่ จ ะ
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ก.2) มีกาไรสุ ทธิ ดังนี้
(ก.2.1) ไม่น อ้ ยกว่า 10 ล้า นบาท และมีกาไร
สุ ทธิ ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณี ที่จะกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)
(ก.2.2) ไม่น อ้ ยกว่า 30 ล้า นบาท และมีกาไร
สุ ทธิ ในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณี ที่จะกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET)
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ทั้งนี้ กาไรสุ ทธิ ขา้ งต้น ให้หมายถึง กาไรสุ ทธิ
จากการด าเนิ น งานตามปกติ ที่ เ กิ ด จากธุ ร กิ จหลัก ที่ จะประกอบธุ ร กิ จต่ อไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งต้องเป็ นการ
ดาเนิ นงานภายใต้การจัดการของผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ
กลับมาซื้ อขาย โดยตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณากาไรสุ ทธิ จากงบการเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ น 4 ไตรมาสที่
ผ่า นการตรวจสอบจากผู ส้ อบบัญ ชี และพิ จ ารณาก าไรสุ ท ธิ ใ นงวดสะสมจากงบการเงิ น ที ่ ผ ่า นการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (แล้วแต่ กรณี )
(ก.3) มี ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานที่ มนั่ คง
ตามสภาพธุ รกิ จของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่างต่ อเนื่ อง โดยตลาดหลักทรั พย์จะพิ จารณากระแสเงิ นสดและผล
ขาดทุนสะสมของกิจการประกอบด้วย
(ก.4) มี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดารง
สถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยในส่ วนของการกระจายการถือหุ ้น บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการให้มี
จานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า 150 ราย และผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวต้องถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15
ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน
(ก.5) กรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การปรับโครงสร้ าง
2
หนี้ ต้องสามารถปรับโครงสร้างหนี้ ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ท้ งั หมดของบริ ษทั จดทะเบียน โดยในช่วง
เวลาที่ มีการพิจารณากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนตามข้อ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้อง
แสดงได้ว่ามีการชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ สถาบันการเงินได้ตามกาหนดเวลา ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องคานึ งถึงสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย โดยต้องไม่ทาให้สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ3
(ก.6) กรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่ มีการฟื้ นฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริ ษทั จดทะเบี ยนนั้นต้องฟื้ นฟูกิจการได้สาเร็ จและศาลได้มีคาสั่งให้ยกเลิ กการฟื้ นฟู
กิจการแล้ว
(ข)
การกาหนดเงื่ อนไขเกี่ยวกับการห้ ามผู้มีส่วนร่ วมในการ
บริหารขายหุ้นและหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (Silent Period)
ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั จด
ทะเบี ยนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกลับมาซื้ อขายตามข้อ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) แล้ว ก่อนที่ ตลาด
หลักทรัพย์จะอนุ ญาตให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ ให้
การปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง มีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กบั เจ้าหนี้แล้ว หรื อศาลเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ
ในกรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
3
ในกรณี ที่การปรับโครงสร้างหนี้ โดยลดทุน เพิ่มทุน หรื อออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ เจ้าหนี้ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ บุคคลเกี่ยวโยง
หรื อดาเนิ นการอื่นใด อันทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้วภายหลังดาเนินการ
ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าเป็ นการปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่คานึงถึงสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
2
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บริ ษทั จดทะเบียนสัง่ ห้ามผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร (Strategic Shareholders) ขายหุ ้นและหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบี ยนเป็ นเวลา 1 ปี โดยหลังจากวันที่ หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนเริ่ มซื้ อขายครบกาหนดระยะเวลา
6 เดื อ น ให้บุค คลดังกล่าวสามารถขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนได้ร้อยละ 25 ของจานวน
หลักทรัพย์จดทะเบี ย นที่ ถูกห้า มขายทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นาข้อ บังคับ ตลาดหลักทรัพ ย์ว่า ด้วยการรับ หุ ้นสามัญ
หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ขายหุ ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ กาหนด มาบังคับใช้กบั บริ ษทั จดทะเบี ยนในกรณี น้ ี โดยอนุ โลม
(1.2) การกลับ มาซื ้ อ ขายในกรณีที่เ ป็ นการเข้ า จดทะเบีย นกับ ตลาด
หลักทรั พย์ โดยอ้ อม (Backdoor Listing)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมี การปรับปรุ งฐานะการเงิ นและผล
การดาเนิ นงานด้วยการเข้าร่ วมทุ นกับผูร้ ่ วมทุ นรายใหม่ หรื อด้วยการนาธุ รกิ จใหม่หรื อสิ นทรั พย์ใหม่เข้ามา
เสริ ม ในธุ รกิ จเดิ มของบริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งเข้าลักษณะของการเข้าจดทะเบี ยนกับตลาดหลักทรั พย์โดยอ้อม
(Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และบริ ษทั จดทะเบี ยนได้มีการยื่นคาขอต่อตลาด
หลักทรัพย์เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปี
นับ แต่ วนั ที่ มีการร่ วมทุ นหรื อนาธุ ร กิ จใหม่ หรื อสิ น ทรั พ ย์ใหม่ เ ข้า มา ให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย นด าเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)
หลักเกณฑ์ การกลับมาซื้ อขาย
บริ ษทั จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั จดทะเบียน
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) ครบถ้วนทุกข้อ
(ข)
การกาหนดเงื่ อนไขเกี่ยวกับการห้ ามผู้มีส่วนร่ วมในการ
บริหารขายหุ้นและหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (Silent Period)
ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั จด
ทะเบี ยนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกลับมาซื้ อขายตามข้อ 2.2.2 (1) (1.2) (ก) แล้ว ก่อนที่ ตลาด
หลักทรัพย์จะอนุ ญาตให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้
บริ ษทั จดทะเบียนสั่งห้ามผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร (Strategic Shareholders) ขายหุน้ และหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบียนเป็ นเวลา 2 ปี โดยหลังจากวันที่หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเริ่ มซื้ อขายครบกาหนดระยะเวลาทุก ๆ
6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนได้ร้อยละ 25 ของจานวน
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกห้ามขายทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นาข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อ
หุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนที่เกี่ยวกับการห้ามผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องขายหุ น้
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด มาบังคับใช้กบั บริ ษทั จดทะเบียนในกรณี น้ ีโดยอนุโลม
อย่า งไรก็ต าม หากบริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถแสดงได้ว ่า ณ
วัน ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ยนยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์เพื่อขอให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยน
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กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์น้ นั ผูร้ ่ วมทุนใหม่ของบริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กาไร
(Profit Test) ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนหรื อข้อ บังคับ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพ ย์จดทะเบี ย น การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (แล้วแต่กรณี ) ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะไม่นา
หลักเกณฑ์เรื่ องกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) มาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนในกรณี น้ ี และให้
บริ ษทั จดทะเบียนดาเนิ นการตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการห้ามผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารขายหุ น้ และหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด (Silent Period) ที่กาหนดในข้อ 2.2.2 (1) (1.1) (ข) แทน
(1.3) การกาหนดเงื่อนไขอื่นให้ บริษทั จดทะเบียนดาเนินการเพิม่ เติม
ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนิ นการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้เพิ่มเติมได้
(ก)
กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนลงนามในข้อตกลงการเข้าจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ฉบับใหม่
(ข)
กาหนดเงื่อนไขให้ดาเนิ นการใด ๆ หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
เพิ่มเติ มเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั จดทะเบี ยนกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั จดทะเบี ยน
(2)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนสามารถดาเนิ นการให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้
บริ ษทั จดทะเบี ย นยื่ นคาขอต่ อตลาดหลักทรั พย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่ อนวันครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการในช่วงที่ 2 เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้อ งชี้ แ จงข้อ มู ล หรื อ น าส่ ง หลัก ฐานที ่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถ
ด าเนิ น การให้ห ลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นกลับ มาซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้ต าม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และหากตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการได้
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนพ้นจากเหตุ
เพิกถอนและให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ พร้อมทั้งปลด
เครื่ องหมาย NC และเครื่ องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้น
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ดเผยข้อมูลการกลับมาซื้ อขายตามวรรคหนึ่ งให้
ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนจะ
เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(3)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด หาก
บริ ษทั จดทะเบี ยนมีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด บริ ษทั จดทะเบี ยนอาจขอให้
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ตลาดหลักทรั พย์พิจารณาการขยายระยะเวลาสาหรั บการดาเนิ นการในช่ วงที่ 2 ได้ โดยให้บริ ษทั จดทะเบี ย น
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(4)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนินการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด และ
บริ ษทั จดทะเบียนไม่มีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด หรื อบริ ษทั จดทะเบียน
ไม่สามารถดาเนินการให้หลักทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามข้อ 2.2.2 (3) (แล้วแต่กรณี ) ตลาดหลักทรัพย์จะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
หากคณะกรรมการมี คาสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนนั้นก่อนวันที่ มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบีย นตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
3.

การขอขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนินการในช่ วงที่ 1 และช่ วงที่ 2
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปเพื่อย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2 ได้
หรื อไม่สามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด หากบริ ษทั จดทะเบี ยนมีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริ ษทั จดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนิ นการในช่วงที่ 1 และ/หรื อช่วงที่ 2 ได้ช่วงละ 1 ครั้ง เป็ น
ระยะเวลาช่ วงละไม่เกิ น 1 ปี โดยให้บริ ษทั จดทะเบี ยนยื่นคาขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการต่ อตลาดหลักทรั พย์
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงการดาเนิ นการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
และข้อมู ลสนับสนุ นในการขอขยายระยะเวลาด าเนิ นการ รวมทั้งต้องแสดงให้เ ห็ นว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นมี
คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
3.1
มี ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น (ภายหลัง ปรับ ปรุ ง ตามความเห็ น ผู ส้ อบบัญ ชี ) ไม่น ้อ ยกว่า 50 ล้า น
บาท หรื อ มี กาไรสุ ทธิ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท จากการดาเนิ นงานจากธุ รกิ จหลัก 1 ปี โดยพิ จารณาจากงบ
การเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ น 4 ไตรมาสล่าสุ ดของรอบปี บัญชี ที่ยื่นคาขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบหรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (แล้วแต่กรณี )
3.2
มีธุรกิจหลักที่ จะประกอบธุ รกิ จต่อไปได้อย่างต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยในการพิจารณา เช่น มีรายได้
เชิงพาณิ ชย์ มีทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจหลัก มีใบอนุญาตหรื อสัมปทานสาหรับการประกอบธุ รกิจหลัก เป็ นต้น
3.3
มีแนวทางดาเนิ นการแก้ไขเหตุ เพิ กถอนและมี ความคื บหน้าในการดาเนิ นการตามแนวทาง
ดังกล่าวที่ชดั เจน เช่น มีแผนฟื้ นฟูกิจการที่ผ่านความเห็นชอบจากศาล หรื อมีสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และได้
ดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการหรื อสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวแล้ว เป็ นต้น
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3.4
มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของสานักงานรวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาขยายระยะเวลาดาเนิ นการในแต่ละช่วงให้บริ ษทั จดทะเบี ยนตาม
เหตุผลและความจาเป็ นที่บริ ษทั จดทะเบียนได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
4.

การเปิ ดเผยความคืบหน้ าการดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน
บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนิ นการในช่วงที่ 1 และ
ช่วงที่ 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการนาส่ งงบการเงิน หรื อภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความคืบหน้าในการดาเนิ นการดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ให้บริ ษทั
จดทะเบียนเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า
5.

ผลบังคับใช้
แนวทางดาเนิ นการตามหมวด 2 นี้ จะใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีเหตุทาให้หุน้ สามัญเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่ องจากมีการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนซึ่ ง
เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.2 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ตัวอย่ างแผนภูมิแสดงขั้นตอนดาเนินการ
3 ปี
(ช่วงที่ 1)
9 มี.ค. 65
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามัญของ
บริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอน เนื่องจากบริ ษทั จดทะเบียน
ส่งงบปี ที่แสดงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น < 0
หรื อ ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น
ติดต่อกัน 3 ปี หรื อ บจ.แจ้งหยุด
ประกอบธุรกิจทั้งหมด

ขึ้น NC และ SP

11 มี.ค. 68
- หากดาเนิ นการให้เหตุเพิกถอนหมดไป
ได้ ตลท. จะประกาศให้ บ ริ ษั ท จด
ทะเบียนเข้าสู่ ช่วงดาเนิ นการช่วงที่ 2
- หากไม่สามารถด าเนิ นการให้ เหตุเ พิก
ถอนหมดไปได้ ตลท. จะพิ จ ารณา
ดาเนินการตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป
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2 ปี
(ช่วงที่ 2)
11 มี.ค. 70
- หากด าเนิ น การให้ ห ลัก ทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนกลับมาซื้ อขายได้ ตลท. จะ
ประกาศให้หลักทรัพย์จดทะเบียน
กลับมาซื้ อขาย
- หากไม่ ส ามารถด าเนิ นการให้
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นกลับ มา
ซื ้ อ ข า ย ไ ด้ ตลท. จะพิ จ ารณ า
ด าเนิ น การตามขั้น ตอนเพิ ก ถอน
ต่อไป

เอกสารแนบหมวด 2
แนวทางการพิจารณาส่ วนของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมี แนวทางในการพิจารณาฐานะการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบียนที่ เปิ ดเผยในงบ
การเงิ นประจาปี หรื องบการเงิ นรวมประจาปี ที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แสดงว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมี ค่า
น้อยกว่าศู นย์ ซึ่ งจะเป็ นเหตุ ที่ทาให้หุ้นสามัญของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนนั้นเข้าข่ ายอาจถู กเพิ กถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
จึงได้กาหนดแนวทางการพิจารณาส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ปรากฏในงบการเงินมีค่าน้อยกว่าศูนย์
2.
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ปรากฏในงบการเงิ นมีค่ามากกว่าศูนย์ แต่ผูส้ อบ
บัญชี ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่ อนไข หรื อไม่แสดงความเห็น และหากปรั บปรุ งตามความเห็นของผูส้ อบ
บัญชี แล้วจะทาให้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นมี ค่าน้อยกว่าศู นย์
ในการปรับปรุ งตามความเห็นผูส้ อบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์จะใช้ตวั เลขที่ปรากฏเป็ นเงื่อนไข
ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มาปรับปรุ งส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงิน เพื่อ
พิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนี้
2.1
กรณี ผูส้ อบบัญชี ระบุตวั เลขที่ ชดั เจนเป็ นเงื่ อนไขในรายงานของผูส้ อบบัญชี ให้ใช้
ตัวเลขที่ผสู ้ อบบัญชีระบุไว้น้ นั เป็ นส่ วนหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.2
กรณี ผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็ นว่าบริ ษทั จดทะเบี ยนไม่ได้ต้ งั ค่ าเผื่อผลเสี ยหายของ
สิ นทรัพย์ เช่น ลูกหนี้ สิ นค้าคงคลัง หรื อเงินลงทุน โดยไม่ระบุตวั เลขมูลค่าเผื่อผลเสี ยหาย ให้ปรับปรุ งโดยใช้
ยอดสิ นทรัพย์ที่สงสัยนั้นทั้งจานวนเป็ นส่ วนหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2.3
กรณี บริ ษทั จดทะเบียนไม่บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วน
ได้เสี ย (Equity Method) ให้ใช้ตวั เลขผลขาดทุ นที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยใช้ยอดเงิ นลงทุ นดังกล่าวนั้นทั้งจานวนมา
ปรับปรุ งเป็ นส่ วนหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2.4
กรณี มีเงื่อนไขเกี่ ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายซึ่ งเป็ นภาระหนี้ สินที่ อาจเกิดขึ้ น (Off
Balance Sheet) ให้ใช้ตวั เลขผลกระทบที่ระบุไว้ตามความเห็นผูส้ อบบัญชีเป็ นส่ วนหักกับส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ตลาดหลักทรั พย์จะพิ จารณาปรั บปรุ งส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นตามความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ตาม
หลักเกณฑ์ขา้ งต้น ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จดทะเบียนนาส่ งงบการเงินมายังตลาดหลักทรัพย์
3.
ตลาดหลักทรัพย์จะไม่ประกาศการที่หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิ กถอน
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หากบริ ษทั จดทะเบี ย นสามารถแก้ไ ขให้เ หตุ ด ังกล่ า วหมดไปได้ กล่า วคื อ
ท าให้ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น มี ค ่ า มากกว่า ศู น ย์ ทั้ง นี้ ในการแก้ไ ขให้เ หตุด งั กล่า วหมดไปได้น้ ัน บริ ษ ทั จด
ทะเบี ยนจะใช้วิธี การลดทุ นเพี ย งวิธีการเดี ย วไม่ ได้ เว้นแต่ จะมี วิธี การเพิ่ มทุ นควบคู่ กันไป หรื อการมี ผูร้ ่ วม
ทุ น ใหม่ ที่ มี ศ ัก ยภาพและมี ก ารเพิ่ ม ทุ น เข้า มาในกิ จ การ ซึ่ งจะส่ ง ผลให้บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี ก ระแสเงิ นทุ น
หมุนเวียนภายในกิ จการและช่ วยให้ธุรกิ จหลักของบริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นตามสภาพที่ ควร
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และได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและนาเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ ก่อนดาเนิ นการ โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องจัด ส่ งงบ
การเงิ นที่ ผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ซึ่ งมีขอ้ มูลสิ้ นสุ ด ณ วันที่บริ ษทั จดทะเบียนได้แก้ไข
เหตุดงั กล่าว หรื อรายงานที่แสดงว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้แก้ไขจนพ้นเหตุดงั กล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับ
งบการเงินประจาปี ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน
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หมวด 3
แนวทางดาเนินการต่ อบริษทั จดทะเบียน
กรณีบริษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริษทั ย่ อยมีสินทรัพย์ ท้ ังหมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงินสด
หรื อหลักทรัพย์ ระยะสั้ น (Cash Company) ที่เข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน
1.
การดาเนินการก่ อนหุ้ นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริ ษัทจดทะเบียน
และ/หรื อบริ ษัทย่ อยมีสินทรั พย์ ท้ ังหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปของเงินสดหรื อหลักทรั พย์ ระยะสั้ น (Cash
Company) และหลักเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
1.1
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ย นและ/หรื อบริ ษทั ย่อยจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
ตามปกติ ของตนไปทั้งหมดหรื อเกื อ บทั้งหมดเป็ นผลให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย นและ/หรื อบริ ษทั ย่อยมี สิ น ทรั พ ย์
ทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงิ นสดหรื อหลัก ทรั พ ย์ร ะยะสั้ น (Cash Company) ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะ
ถื อ ว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นนั้ น ไม่ เ หมาะสมเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ต่อไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเปิ ดเผยข้อ มู ล และการปฏิ บ ตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการ
ได้ม าหรื อ จาหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ หลักเกณฑ์แ ละวิธี ดาเนิ น การเมื่อบริ ษทั จดทะเบี ยนมี
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกือบทั้งหมดในรู ปของเงินสด
1.2
ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ กบั หลักทรั พย์จด
ทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 1.1
1.2.1 ขึ้ นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) ไว ท้ ี ่ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
1.2.2 ขึ้ นเครื่ องหมาย C (Caution) ไว้ที่ หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยมาตรการดาเนิ นการกรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นและการดาเนิ นธุ รกิ จ
1.2.3 สั ่ง ห้า มซื ้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั
จดทะเบี ย นนั้น ตามข้อ บัง คับตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการห้า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นเป็ นการ
ชัว่ คราว
1.3
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีลกั ษณะเป็ น Cash Company เกินกว่า 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อ
เกือบทั้งหมดแล้วของบริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้ว จะเป็ นเหตุ
ให้หุ้นสามัญ ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นเข้าข่ายอาจถูกเพิก ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
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2.
การดาเนินการเมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอนเนื่ องจากบริษัทจดทะเบียน
และ/หรื อบริ ษัทย่ อยที่มีสินทรั พย์ ท้ ังหมดหรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปของเงินสดหรื อหลักทรั พย์ ระยะสั้ น (Cash
Company)
2.1
เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีลกั ษณะเป็ น Cash Company เกินกว่า 6 เดือนนับแต่
วันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงิ น หลังจากที่ มีการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกือบ
ทั้งหมดแล้วของบริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ตลาดหลักทรัพย์
จะประกาศให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อม
ทั้งจะขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น ทั้งนี้ หาก
หลักทรั พย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนใดถูกขึ้ น เครื่ องหมาย SP ไว้อยู่แล้ว ตลาดหลักทรั พย์จะยังคงขึ้ น
เครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนนั้นต่ อไป แต่หากหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนใดยัง
ไม่ได้ถูกขึ้ นเครื่ องหมาย SP ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาด
หลักทรัพย์จะแจ้งให้บริ ษทั จดทะเบียนทราบถึงกรณี ที่หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย
2.2
บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนิ นการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดาเนิ นการให้หลักทรั พ ย์
จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นกลับ มาซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ภ ายในระยะเวลาที ่ ต ลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แบ่งระยะเวลาดาเนิ นการดังกล่าวออกเป็ น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วง
ดาเนิ นการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงที่ 2 ช่วงดาเนิ นการเพื่อให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จด
ทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงดาเนิ นการดังนี้
2.2.1 ช่ วงที่ 1 ช่ วงดาเนินการให้ เหตุเพิกถอนหมดไป
(1)
บริ ษทั จดทะเบียนต้องดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 1 ปี
นับแต่ ว นั ที่ ตลาดหลักทรั พย์ประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนเข้าข่ ายอาจถู กเพิ กถอนจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน กล่าวคือ ต้องดาเนิ นการให้มีธุรกิ จหลักที่ จะประกอบธุ รกิ จต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องชัดเจน
โดยมีปัจจัยในการพิจารณา เช่น มีรายได้เชิ งพาณิ ชย์ มีทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุ รกิ จหลักหรื อได้รับใบอนุ ญาต
หรื อสัมปทานในการประกอบธุรกิจนั้นซึ่ งอยูร่ ะหว่างดาเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
(2)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนยื่นคาขอต่อตลาด
หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนครบระยะเวลาดาเนิ นการในช่ วงที่ 1 เพื่อขอย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2
โดยบริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้อ งชี้ แ จงข้อ มูล หรื อ นาส่ ง หลัก ฐานที ่ แ สดงให้เ ห็น ว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถ
ดาเนิ น การได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรั พย์กาหนด และหากตลาดหลักทรั พย์เห็ นว่าบริ ษทั จดทะเบี ยน
สามารถดาเนิ นการได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้บริ ษทั จดทะเบี ยน
ย้า ยเข้าสู่ ช่วงที่ 2 โดยตลาดหลักทรั พ ย์จะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย NC และเครื่ องหมาย SP ไว้ที่หลักทรั พ ย์จด
ทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นต่อไป
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(3)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ตลาดหลักทรัพย์จะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสัง่ เพิกถอนหุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
หากคณะกรรมการมีคาสัง่ เพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จด
ทะเบี ยนนั้นก่อนวันที่ มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
2.2.2 ช่ วงที่ 2 ช่ วงดาเนินการเพื่อให้ หลักทรั พย์ จดทะเบียนของบริ ษัทจดทะเบียนกลับมา
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(1)
บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการเพื่อให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริ ษทั จดทะเบียนย้ายเข้าสู่ ช่วงที่ 2
(1.1) บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
หรื อข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (แล้วแต่กรณี ) โดยยกเว้นคุณสมบัติในเรื่ องการกระจาย
การถือหุน้ รายย่อย ให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) (1.2)
(1.2) บริ ษทั จดทะเบี ย นต้องมี การกระจายการถื อหุ ้นรายย่อยไม่ น้อย
กว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน และมี ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย
(2)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนสามารถดาเนิ นการให้หลักทรั พย์จดทะเบี ย น
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ให้
บริ ษทั จดทะเบี ยนยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทาการก่ อนวันครบกาหนดระยะเวลา
ดาเนิ นการในช่ วงที่ 2 เพื่อขอให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์
โดยบริ ษทั จดทะเบียนต้องชี้ แจงข้อมูลหรื อนาส่ งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการให้
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นกลับ มาซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด และหากตลาดหลักทรั พ ย์เ ห็ นว่า บริ ษ ทั จดทะเบี ย นสามารถดาเนิ นการได้ครบถ้วนตาม
หลัก เกณฑ์ที่ กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้หุ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนพ้นจากเหตุเพิ กถอน
และให้หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษ ัทจดทะเบี ย นกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์ไ ด้ พร้ อมทั้งปลด
เครื่ องหมาย NC และเครื่ องหมาย SP ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนนั้น
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ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะเปิ ดเผยข้อมูลการกลับมาซื้ อขายตามวรรคหนึ่ งให้
ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนจะ
เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
(3)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่สามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบียน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ไ ด้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
หากบริ ษ ทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด บริ ษทั จดทะเบี ยน
อาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาการขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนิ นการในช่ วงที่ 2 ได้ โดยให้บริ ษทั จด
ทะเบียนดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 3
(4)
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนินการให้หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
กลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
และบริ ษ ทั จดทะเบี ยนไม่มีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาตามที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนด หรื อบริ ษทั จด
ทะเบียนไม่สามารถดาเนิ นการให้หลักทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในข้อ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามข้อ 2.2.2 (3) (แล้วแต่กรณี ) ตลาดหลักทรัพย์จะ
เสนอต่ อคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จด
ทะเบียนต่อไป
หากคณะกรรมการพิ จารณาสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยน
จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนแล้ว ตลาดหลักทรั พย์จะให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จดทะเบียนนั้นก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
3.

การขอขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนินการในช่ วงที่ 2
ในกรณี ที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่ สามารถด าเนิ นการให้หลักทรั พย์จดทะเบี ยนกลับมาซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด หากบริ ษทั จดทะเบี ยนมีคุณสมบัติในการขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด บริ ษทั จดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาสาหรับการดาเนิ นการในช่วงที่ 2 ได้ 1 ครั้ง
เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยให้บริ ษทั จดทะเบียนยื่นคาขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาในช่วงที่ 2 พร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลและข้อมูลสนับสนุ น ใน
การขอขยายระยะเวลาดาเนินการ รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
3.1
มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ภายหลังปรั บปรุ งตามความเห็ นผูส้ อบบัญชี ) ไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท
หรื อ มีกาไรสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท จากการดาเนิ นงานจากธุ รกิ จหลัก 1 ปี โดยพิจารณาจากงบการเงิ น
ประจาปี หรื องบการเงิ น 4 ไตรมาสล่าสุ ดของรอบปี บัญชี ที่ยื่ นคาขอขยายระยะเวลาดาเนิ นการซึ่ งผ่า นการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (แล้วแต่กรณี )
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3.2
มีแนวทางดาเนิ นการเพื่อกลับมาซื้ อขายและมีความคื บหน้าในการดาเนิ นการตามแนวทาง
ดังกล่าวที่ชดั เจน
3.3
มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ซึ่ งไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของสานักงานและมีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้บริ ษทั จดทะเบี ยนตามเหตุผลและความจาเป็ นที่
บริ ษทั จดทะเบียนได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
4.

การเปิ ดเผยความคืบหน้ าการดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน

บริ ษทั จดทะเบียนมีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนิ นการในช่วงที่ 1 และ
ช่วงที่ 2 ต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการนาส่ งงบการเงิน หรื อภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีความคืบหน้าในการดาเนิ นการดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ ให้บริ ษทั
จดทะเบียนเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า
5.

ผลบังคับใช้

แนวทางดาเนินการตามหมวด 3 นี้จะใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีเหตุทาให้หุน้ สามัญเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบี ยนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีลกั ษณะเป็ น Cash
Company ซึ่ งเข้าลักษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
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ตัวอย่ างแผนภูมแิ สดงขั้นตอนการดาเนินการ
ขึ้น NC และ SP
1 ปี
(ช่วงที่ 1)

1 มิ.ย. 65
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามัญ
ของ บริ ษทั จดทะเบียนเข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หลังการ
ประกาศเป็ น Cash Company
เป็ นเวลา 6 เดือน

1 ปี
(ช่วงที่ 2)

1 มิ.ย. 66
- หากด าเนิ น การให้ เ หตุ เ พิ ก ถอน
หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ดาเนินการช่วงที่ 2

3 มิ.ย. 67
- หากด าเนิ น การให้ ห ลัก ทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนกลับมาซื้ อขายได้ ตลท. จะ
ประกาศให้หลักทรัพย์จดทะเบียน
กลับมาซื้ อขาย

- หากไม่ส ามารถดาเนิ นการให้เหตุ
เพิ ก ถอนหมดไปได้ ตลท. จะ
พิ จ ารณาด าเนิ น การตามขั้น ตอน
เพิกถอนต่อไป

- หากไม่ ส ามารถด าเนิ นการให้
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นกลับ มาซื้ อ
ขายได้ ตลท.จะพิจารณาดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกีย่ วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัตกิ ารใด ๆ
ของบริษทั จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (20/1) และ (20/2) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ
ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
“(20/1) เมื่อมีการยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที
รวมทั้งเมื่อมีการดาเนินการหรื อมีความคืบหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการดังกล่าว
(20/2) บริ ษทั จดทะเบียนถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์หรื อมีเหตุอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กความใน (24) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ย วกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิ บัติ การใด ๆ ของบริ ษ ทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(24) เมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใด เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษ ทั จดทะเบีย นผิด นัด ช าระหนี้ ส ถาบัน การเงิ น หรื อ ผิด นัด ช าระหนี้
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการออกตราสารหนี้
(ข) บริ ษทั จดทะเบียนผิดนัดชาระหนี้ ที่ไม่ใช่หนี้ สถาบันการเงิ น หรื อไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียนที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด
(ค) บริ ษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรม
เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินหรื อการออกตราสารหนี้ ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสิ นทรัพย์รวม
ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด

เมื ่อ เกิ ด เหตุก ารณ์ที่ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้อ งเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องเปิ ดเผยแนวทางในการแก้ไ ขเหตุ การณ์ ด งั กล่า วมาพร้ อมกันด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั
จดทะเบี ยนต้องเปิ ดเผยความคื บหน้าเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดี ยวกับวันครบกาหนดส่ ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดก่อน”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั
จดทะเบียนเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลสาคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง ยกเลิกข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัตกิ ารใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศ พ.ศ. 2560
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17)
แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
บทเฉพาะกาล
ข้อ 3 ในส่ วนนี้
“ข้อบังคับเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศฉบับใหม่ ” หมายความว่ า
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั
จดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ข้อ 4 ให้บรรดาข้อ บังคับ ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง หนังสื อเวี ย น แนวทางปฏิ บตั ิ หรื อ
นโยบายของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 หรื อที่ยงั มี
ผลใช้บงั คับเนื่ องจากบทเฉพาะกาลของข้อ บังคับที่ ถูก ยกเลิก ตามข้อ 2 ดังกล่าว ซึ่ งได้ใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศฉบับใหม่ใช้บงั คับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับข้อ บัง คับ เปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศฉบับใหม่ จนกว่าจะมี ขอ้ บังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ หนังสื อเวียน แนวทางปฏิบตั ิ หรื อนโยบายในเรื่ องดังกล่าวออกมาใช้บงั คับแทน
ในกรณี ที่มีการอ้างอิงข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ข้อบังคับเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศฉบับใหม่

ผลบังคับใช้
บทยกเลิก

ข้อ 5 ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีหน้าที่ ปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการตาม
ข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 และยังปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้
ดังกล่าว ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนยังคงต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดงั กล่าวต่ อไปจนกว่าจะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จด
ทะเบีย นต่า งประเทศที ่ม ีบ ทก าหนดโทษทางอาญา เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีจะดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณี ดังกล่ าว จึ งสมควร
ออกข้อบังคับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิ ารใด ๆ ของบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศ พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

นิยาม
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศ” หมายความว่า บริ ษทั จดทะเบี ยนต่ างประเทศแบบ Primary
Listing และบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
“บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Primary Listing” “บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ
Secondary Listing” “หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) ให้มี
ความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าวที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการรั บหุ ้น
สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1
การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนต่ างประเทศแบบ Primary Listing
ข้อ 3 ให้นาความตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ดงั ต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับ บริ ษทั หลักเกณฑ์ ที่
ต้ องปฏิบัติ
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing
(1)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิ บตั ิ การใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบี ยน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อ บังคับ
ดังกล่าว
(2)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อ บังคับ
ดังกล่าว
(3)
ข้อกาหนดอื่นของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั
จดทะเบียน

ข้อ 4 ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบีย นต่า งประเทศแบบ Primary Listing เปิ ดเผยสารสนเทศต่อ เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยเพิม่ เติม
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่สาคัญในต่างประเทศซึ่ งบริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศแบบ Primary Listing มีหน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตาม รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยง
ด้านข้อจากัดของการบังคับใช้กฎหมายของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing โดยให้เปิ ดเผย
ภายใน 3 วัน ท าการนับ แต่ว นั ที ่มีก ารประกาศเปลี ่ย นแปลงกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ที่ ส าคัญ หรื อ มีก าร
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านข้อจากัดของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
(2)
เหตุ การณ์ อื่นใดตามที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ประกาศกาหนด
หมวด 2
การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จดทะเบียนต่ างประเทศแบบ Secondary Listing
ข้อ 5 มิให้นาความตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั การไม่ ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
(1)
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการปฏิ บัติ การใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบี ยน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อบังคับ
ดังกล่าว เว้นแต่ความตามข้อ 5/1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนเมื่อบริ ษทั จดทะเบียนซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั คืนและจาหน่ายหุน้ ที่ซ้ื อคืน
(2)
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทาและส่ งงบการเงิ นและรายงานเกี่ ยวกับ
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อ บังคับ
ดังกล่าว
ข้อ 6 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing เปิ ดเผยสารสนเทศต่ อ เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผย
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
เหตุการณ์หรื อการดาเนิ นการใด ๆ ที่ทาให้บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary
Listing มีหน้าที่เปิ ดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศหรื อต่อตลาดหลักทรัพย์หลัก
(2)
หุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรื อถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลักแล้ว
(3)
บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ได้รับคาสั่ง หรื อถูกเรี ยกให้
ชี้ แจงข้อมูลหรื อเหตุการณ์ใด ๆ ต่อหน่ วยงานกากับดูแลในต่างประเทศหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก ให้บริ ษทั
จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าว เฉพาะกรณี ที่คาสั่งหรื อการเรี ยกให้
ชี้แจงมีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ ที่เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไป (Public Information)
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(4)
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่สาคัญในต่างประเทศซึ่ งบริ ษทั จดทะเบี ยน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing มีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม รวมถึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ ยง
ด้านข้อจากัดของการบังคับใช้กฎหมายของบริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
(5)
เหตุ การณ์ อื่นใดตามที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ประกาศกาหนด
ข้อ 7 ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบีย นต่า งประเทศแบบ Secondary Listing จัด ทาและเปิ ดเผยงบ
การเงิ น และรายงานเกี่ ย วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นต่า งประเทศแบบ
Secondary Listing ตามหลัก เกณฑ์ที่ กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่า ด้ว ยหลักเกณฑ์
เงื ่ อ นไข และวิธี ก ารรายงานการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี ่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ นงานของบริ ษทั
ต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุน้
ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing จัด ทารายงานสรุ ป ผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนต่ า งประเทศแบบ Secondary Listing ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
และเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยงบการเงินตามวรรคหนึ่ง

การจั ด ท าและ
นาส่ งงบการเงิน
และรายงาน
เกี่ ย วกั บ ฐานะ
การเงิ น และผล
การดาเนินงาน

ข้อ 8 การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 6 (1) (2) และ (3) และข้อ 7 ให้บริ ษทั จดทะเบี ยน ระยะเวลาใน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรั พย์พร้อมกันหรื อใกล้เคี ยงกันกับเวลาที่ มีการ การเปิ ดเผย
เปิ ดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศหรื อตลาดหลักทรัพย์หลัก โดยให้เปิ ดเผยก่อนเวลาการ
ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 6 (4) ให้บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นต่ า งประเทศแบบ Secondary
Listing เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรั พย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่ วนั ที่ มีการประกาศเปลี่ ยนแปลงกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ที่สาคัญ หรื อ มี การเปลี่ ยนแปลงข้อมูลเกี่ ย วกับความเสี่ ย งด้านข้อจากัดของการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าว
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หมวด 3
วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสาร
ข้อ 9 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อ บังคับ
ตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัด ส่ ง เอกสารของบริ ษ ทั จดทะเบีย นโดยผ่า นสื ่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยให้เปิ ดเผยสารสนเทศอย่างน้อยเป็ นภาษาอังกฤษ
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์เห็นควรปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ก ารเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษ ทั จดทะเบียน
ต่างประเทศแบบ Secondary Listing ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หรื อ ถูกเพิกถอนหุ ้น ซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์หลัก ตลอดจนปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั
จดทะเบียนต่างประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งฉบับ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศ และ
การจัดส่ งเอกสาร
หรื อสาเนาเอกสาร

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็ นข้อ 64/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
“ข้อ 64/1 ตลาดหลักทรั พย์อาจยกเว้นหน้าที่ ในการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในส่ วนของการมีกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย
ตามที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนด ให้แ ก่ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นที่ อยู่ร ะหว่า งการฟื้ นฟู กิจ การตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ล้มละลาย”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การผ่อนผันหน้าที่ในการดารง
สถานะเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบียนให้แ ก่ บริ ษทั จดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับ ฉบับนี้

ผลบังคับใช้
ก า ร ผ่ อ น ผั น
หน้ าที่ในการดารง
สถานะให้ บริ ษั ท
จดทะเบี ยนที่ อยู่
ร ะ ห ว่ า ง ฟื้ น ฟู
กิจการ

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิ ยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ น้ สามัญหรื อ
หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง นิยาม
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้
ยกเว้นความในข้อ 15 วรรคสาม ข้อ 16 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 64 ข้อ 82 วรรคสาม ข้อ 83 ข้อ 90 ข้อ 91 ข้อ 98
ข้อ 129 และข้อ 139 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้”
ข้อ 3 ให้ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้อ 15 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ การกระจายการถื อ
ตามวรรคหนึ่ งได้ โดยผูย้ ื่นคาขอต้องแจ้งขอผ่อนผันและชี้ แจงเหตุผลเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้า หุ้นให้ มีคุณสมบัติ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง โดยระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ ครบถ้ วน
ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจในการ
พิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ ดังกล่าวได้”

ข้อ 4 ให้ย กเลิ กความใน (2) ของข้อ 17 ของข้อบังคับตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศ
ไทย เรื ่ อ ง การรั บ หุ ้น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวัน ที ่ 11
พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ผูย้ ื่นคาขอไม่ได้รับการผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ รายย่อย”
การให้ ยื่นคาขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
ให้ย กเลิ ก ความในวรรคสองของข้อ 82 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง การกระจายการถื อ
หุ้นรายย่ อย

ข้อ 5
ประเทศไทย เรื่ อ ง การรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ การกระจายการถื อ
ตามวรรคหนึ่ งได้ โดยผูย้ ื่นคาขอต้องแจ้งขอผ่อนผันและชี้ แจงเหตุผลเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการล่วงหน้า หุ้นให้ มีคุณสมบัติ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง โดยระยะเวลาผ่อนผันต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ ครบถ้ วน
ครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจในการ
พิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ ดังกล่าวได้”

ข้อ 6 ให้ย กเลิ กความใน (2) ของข้อ 84 ของข้อบังคับตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศ
ไทย เรื ่ อ ง การรั บ หุ ้น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวัน ที ่ 11
พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ผูย้ ื่นคาขอไม่ได้รับการผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ น้ รายย่อย”
การให้ ยื่นคาขอใหม่
กรณีขาดคุณสมบัติ
การกระจายการถื อ
หุ้นรายย่ อย

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลา
การกระจายการถือหุ ้น รายย่อยของผูย้ ื่นคาขอ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอานาจในการพิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลาดังกล่าวได้ จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับหลักทรัพย์ จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิ ยามคาว่า “คณะกรรมการ” ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง นิยาม
ผูจ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์
ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 19 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 37 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้”
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กความใน (ก) ของข้อ 3 (5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง ประเทศ
ไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง ยกเลิกข้อ บังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และปรับ ปรุ งความในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตให้ทาการ
ซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก)

เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุ ญาตจากสานักงานในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ดังต่อไปนี้
(ก.1) เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน
(ก.2) เป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(ก.3) เป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่เสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))”
ข้อ 4 ให้ย กเลิ ก ความในวรรคสามของข้อ 18 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้
ที่ ข อผ่อ นผัน ตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผัน ได้ไ ม่เ กิ น 6 เดื อ นนับ แต่ วนั ที่ ค รบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการ “ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ” มี อานาจในการพิ จารณาผ่อนผัน
กาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ ดังกล่าวได้”

การกระจาย
การถื อ หุ้ น ให้ มี
คุ ณ ส ม บั ติ
ครบถ้ วน

ข้อ 5 ให้ย กเลิ ก ความใน (2) ของข้อ 20 ของข้อ บัง คับตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์จดทะเบี ยนใน
“ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 และให้ใช้ความต่ อไปนี้ แทน
“(2) ผูย้ ื่นคาขอไม่ได้รับการผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุน้ รายย่อย”
กรณี ที่ อ าจให้
ยื่นคาขอใหม่

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 21 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แ ห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหลักทรั พย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็ม เอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวัน ที่ 3 สิ ง หาคม 2563 ซึ่ งแก้ไ ขเพิ ่ ม เติ ม โดยข้อ บัง คับ ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ยกเลิ กข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และปรั บปรุ งความใน
ข้อ บังคับ ตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ย วกับการรับตราสารหนี้ ที่ไ ด้รับการจดทะเบี ย นหรื อได้รับ
อนุ ญ าตให้ทาการซื้ อ ขายได้ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2563 ลงวัน ที่ 29 ธัน วาคม 2563 และให้ใ ช้ค วาม
ต่ อไปนี้ แทน
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“ในการยื่นคาขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่เสนอ
ขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ หรื อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผู ้
ยื่ นค าขอเปิ ดเผยข้อ กาหนดสิ ท ธิ แบบรั บรองลักษณะของใบส าคัญแสดงสิ ทธิ แ ละการปฏิ บัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้บงั คับกับกรณี ดงั กล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดย
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อ หุ ้นบุริมสิ ท ธิ ให้สอดคล้อ งกับ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน และปรับปรุ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลาการกระจายการถือหุ ้นรายย่อยของผูย้ ื่นคาขอ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” มีอานาจในการพิจารณาผ่อนผันกาหนดเวลาดังกล่าวได้
จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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การยื่ น ค าขอ
จดทะ เ บี ย น
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ

แนวทางการดาเนินการกรณีบริษทั จดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ ครบถ้ วน
1.

หลักเกณฑ์ ที่เกีย่ วข้ อง
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในส่ วน
ที่ เ กี่ ย วกับ การดารงสถานะเป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ กาหนดว่า บริ ษทั จดทะเบี ย นต้องจัด ให้
มี ระบบกากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่อกากับดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยนให้ได้มาตรฐานและเป็ นไปตาม
แนวทางที่ถูกต้อง โดยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง นี้ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละแนวทางการด าเนิ น การที ่ เ กี่ ยวข้องในส่ ว นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี้
1.1
บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบคณะหนึ่ ง ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จานวนอย่า งน้อ ย 3 คน โดยกรรมการดัง กล่า วจะต้อ งมีคุณ สมบัติ แ ละขอบเขตการดาเนิ น งานตามประกาศ
ตลาดหลักทรั พย์วา่ ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1 ให้บริ ษทั
จดทะเบี ย นดาเนิ น การแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ค รบถ้ว นภายใน 3 เดื อน นับแต่ วนั ที่ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น
มี กรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1
1.3
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีเหตุ จาเป็ นและสมควร ทาให้บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่อาจดาเนิ นการ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 1.2 บริ ษทั จดทะเบียนอาจยื่นหนังสื อ
ขอผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการ ก่อนวันครบ
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 1.2 พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจาเป็ นของบริ ษทั จดทะเบียนในการขอผ่อนผัน
ระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งนาส่ งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จะพิ จารณาผ่อนผันระยะเวลาการแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบตามเหตุผ ลและ
ความจาเป็ นที่บริ ษทั จดทะเบียนได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางการพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการแต่ ง ตั้ง
กรรมการตรวจสอบที่ กาหนดไว้ใ นข้อ 2 โดยระยะเวลาการผ่อ นผัน ดัง กล่า วต้อ งไม่ เ กิ น กว่า 6 เดื อ นนับแต่
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 1.2 และตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั จดทะเบียนต้อง
ดาเนินการเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมีระบบการกากับดูแลกิจการที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ น้ ก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นจะต้อ งเปิ ดเผยระยะเวลาที่ ค าดว่า จะสามารถแต่ ง ตั้ง กรรมการตรวจสอบได้ค รบถ้ว นต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชกั ช้า เพื่อให้ผลู ้ งทุนทัว่ ไปทราบข้อมูลดังกล่าว

2.

แนวทางการพิจารณาผ่ อนผันระยะเวลาการแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ
2.1
ตัว อย่า งเหตุ ผ ลและความจาเป็ นที่ ตลาดหลักทรั พ ย์อาจใช้เ ป็ นปั จจัย ในการพิ จารณาผ่อนผัน
ระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ตัวอย่ างเหตุผลและความจาเป็ น
- บริ ษทั จดทะเบียนอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ
การแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็ นต้น
- บริ ษทั จดทะเบี ยนอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง
ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ซ่ึ งอาจมีผ ลให้เกิ ด การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมด

การดาเนินการของบริษทั จดทะเบียน
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นจะต้อ งจัด ส่ ง ส าเนาหนัง สื อ ขอ
ความเห็ น ชอบที ่ ส่ ง ถึ ง หน่ ว ยงานกากับ ดู แ ลมายัง
ตลาดหลักทรั พ ย์เ พื่ อ ประกอบการพิ จารณาผ่อ นผัน
ระยะเวลาการแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท จดทะเบี ย นจะต้อ งจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานที่
แสดงให้เห็นว่าอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น
ร า ย ใ ห ญ่ ดั ง ก ล่ า ว ม า ยั ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ เ พื่ อ
ประกอบการพิ จารณาผ่อนผันระยะเวลาการแต่ ง ตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นจะต้อ งจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานที่
แสดงให้เห็ นว่าอยู่ระหว่า งรอการยื นยันจากบุ ค คลที่
ได้ติ ด ต่ อทาบทามให้เ ป็ นกรรมการตรวจสอบมายัง
ตลาดหลักทรั พ ย์เ พื่ อประกอบการพิ จารณาผ่ อ นผัน
ระยะเวลาการแต่ งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยอย่าง
น้อยต้องมีขอ้ มูลชื่ อบุคคลที่ บริ ษทั จดทะเบียนได้ติดต่อ
ทาบทามไว้ วันที่ได้ติดต่อหรื อทาบทามบุคคลดังกล่าว
และระยะเวลาที่ คาดว่าจะทราบผลการตอบรับการเข้า
รับตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

- บริ ษทั จดทะเบี ยนอยู่ระหว่างรอการยืนยันเข้า รั บ
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 ที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการสรรหาได้
ติดต่อทาบทามให้เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
จดทะเบี ยน

2.2
ตัวอย่างเหตุผลและความจาเป็ นที่ตลาดหลักทรัพย์อาจไม่พิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย ภาวะอุตสาหกรรมตกต่า บริ ษทั จดทะเบี ยน
ประสบผลการดาเนิ นงานขาดทุนอย่างมากทาให้ไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียนได้
- บริ ษทั จดทะเบี ย นอยู่ร ะหว่า งการสรรหาตัวบุ ค คลที่ จะติ ด ต่ อทาบทามให้เ ป็ นกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั จดทะเบียน แต่ยงั ไม่ได้ติดต่อทาบทามบุคคลดังกล่าว
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3.

แนวทางการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ กรณีบริษทั จดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ ครบถ้ วน
3.1
ตลาดหลักทรั พ ย์จะเปิ ดเผยรายชื่ อบริ ษทั จดทะเบี ย นที่ มีกรรมการตรวจสอบไม่ค รบถ้วนให้
ผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเป็ นประจาทุ กเดื อน เพื่อให้ผูล้ งทุนมีขอ้ มูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริ ษทั จดทะเบียนได้อย่างเหมาะสม
3.2
เมื่ อครบ 3 เดื อน นับแต่ วนั ที่ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนมี กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรื อเมื่ อครบ
กาหนดระยะเวลาการผ่อนผันตามข้อ 1.3 (แล้วแต่กรณี ) และบริ ษทั จดทะเบียนยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ได้ครบถ้วนตามจานวนที่ กาหนด ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่ องหมาย NP (Notice Pending) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิ ที่เกี่ ยวกับการซื้ อขาย การชาระราคาและ
การส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะสามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
3.3
เมื่ อ ตลาดหลักทรั พ ย์ข้ึ น เครื ่ อ งหมาย NP ไว้ที่ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษทั จดทะเบี ย น
ต่อ เนื่ อ งเป็ นระยะเวลาครบ 3 เดื อ นแล้ว และบริ ษ ทั จดทะเบี ย นยัง ไม่ส ามารถแต่ง ตั้งกรรมการตรวจสอบได้
ครบถ้ว นตามจานวนที่ กาหนด ตลาดหลักทรั พ ย์จะสั่งห้ามซื้ อหรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์เป็ นการชัว่ คราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ของบริ ษทั จดทะเบียนนั้นตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการ
ชัว่ คราว และจะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย NP ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น จนกว่าบริ ษทั จด
ทะเบียนจะสามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
3.4
เมื ่อ ตลาดหลักทรั พ ย์ขึ้ น เครื ่ อ งหมาย SP ไว้ที่ หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นของบริ ษ ัทจดทะเบี ย น
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี แล้ว จะเป็ นเหตุที่ทาให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบี ยนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเพิ กถอนหลักทรั พย์จดทะเบี ยนได้
ซึ่ ง ตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะประกาศให้หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นเข้า ข่ า ยอาจถูก เพิก ถอนจากการเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย น พร้ อมทั้งจะขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษทั
จดทะเบี ยนนั้น โดยจะยังคงขึ้ นเครื่ องหมาย NP และ SP ไว้ที่ หลักทรัพย์จดทะเบี ยนของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้น
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาดาเนิ นการเกี่ยวกับการสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบี ย นจากการ
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนต่ อไป
หากคณะกรรมการมี คาสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นจากการเป็ นหลักทรั พ ย์
จดทะเบี ย นแล้ว ตลาดหลัก ทรั พ ย์จ ะให้มี ก ารซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นนั้ น
ก่ อ นวัน ที่ มี ผ ลเป็ นการเพิกถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
4.

ผลบังคับใช้
ตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะใช้แ นวทางการดาเนิ น การฉบับ นี้ แ ทนนโยบายส่ ง เสริ ม การแต่ง ตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 21 มี นาคม 2562 ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
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5.

บทเฉพาะกาล
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจานวนที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และบริ ษทั
จดทะเบี ย นยัง ไม่ ส ามารถดาเนิ น การแต่ ง ตั้ง กรรมการตรวจสอบให้ค รบถ้ว นได้ก่อนวันที่ แนวทางดาเนิ นการ
ฉบับ นี้ ใช้บงั คับ ตลาดหลักทรัพ ย์จะนาระยะเวลาการดาเนิ นการต่อบริ ษทั จดทะเบียนที่ มีกรรมการตรวจสอบ
น้อ ยกว่าจานวนที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดก่ อนวัน ที่ แนวทางดาเนิ น การฉบับนี้ ใช้บงั คับ มานับรวมต่ อเนื่ องกับ
ระยะเวลาการดาเนิ นการต่ อ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นดังกล่า วที่ ไ ด้ดาเนิ น การนับจากวันที่ แ นวทางดาเนิ นการฉบับ นี้
มี ผลใช้บงั คับ และให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการตามแนวทางดาเนินการฉบับนี้ต่อไป
ตัวอย่ างแผนภูมแิ สดงขั้นตอนการดาเนินการ
3 เดือน
P
1 ธ.ค. 64
บริ ษทั จดทะเบียน
มีกรรมการตรวจสอบ
น้อยกว่าจานวนที่กาหนด

ขึ้น SP และ NP
2 ปี

ขึ้น NP
3 เดือน
1 มี.ค. 65
ครบ 3 เดือนแล้ว
บริ ษทั จดทะเบียนไม่
สามารถดาเนินการ
ให้มีกรรมการ
ตรวจสอบได้
ครบถ้วนตามจานวน
ที่กาหนด ตลท. จะ
ขึ้น NP

1 มิ.ย. 65
หากขึ้น NP ครบ 3
เดือนแล้ว บริ ษทั จด
ทะเบียนไม่สามารถ
ดาเนินการให้มี
กรรมการตรวจสอบได้
ครบถ้วนตามจานวนที่
กาหนด ตลท. จะขึ้น SP

ฝ่ ายกากับบริ ษทั จดทะเบียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
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ขึ้น NC, SP, NP

3 มิ.ย. 67
หากขึ้น SP ครบ 2 ปี แล้ว บริ ษทั จดทะเบียน
ไม่สามารถดาเนิ นการให้มีกรรมการ
ตรวจสอบได้ครบถ้วนตามจานวนที่กาหนด
ตลท. จะประกาศให้ หุ้นสามัญของบริ ษทั
จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
พร้อมขึ้น NC และพิจารณาดาเนินการ
เพิกถอนต่อไป

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกีย่ วกับการห้ ามซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์ จดทะเบียนเป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “สิ น ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง ” (Underlying Asset) ในข้อ 2 ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการห้ามซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““สิ นทรัพย์อา้ งอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิ ทธิ ใ นหลักทรั พ ย์ต่ า งประเทศ รวมถึ งปั จจัย หรื อส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ของปั จจัย อ้า งอิ ง ตลอดจน
สิ นทรัพย์อื่นใดในทานองเดียวกันที่หลักทรัพย์จดทะเบียนมีการอ้างอิง”

ผลบังคับใช้

นิยาม

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 7 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นอยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาเพิ ก ถอน เหตุ ใ นการขึ้ น
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี เ หตุ ที่ ทาให้เ ข้า ข่ า ยอาจถู ก เครื่ องหมาย SP
เพิ ก ถอนตามข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคสามของข้อ 8 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ น
การชัว่ คราว พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นอยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาเพิ ก ถอน ระยะเวลาในการ
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี เ หตุ ที่ ทาให้เ ข้า ข่ า ยอาจถู ก ขึน้ เครื่ องหมาย
SP
เพิ ก ถอนตามข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราวให้ส อดคล้อ งกับ การปรับ ปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมทั้งปรับ ปรุ ง
ถ้อยคาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควร
ออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ย กเลิ ก ความในข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 20 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เข้าข่ าย เ ห ตุ ที่ ใ บ ส า คั ญ
แสดงสิ ทธิ เข้ าข่ าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
บริ ษทั จดทะเบียนผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ขอเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ จาก อาจถูกเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4
ข้อ 21 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ตามข้อ 20 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่ เกี่ ยวกับการพิจารณาสั่ง
เพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง
ให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ จดั ให้มีแ นวทางดูแ ลผู ถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ ซื้ อขายใน
ประเทศไทยที่ เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่ น จัดให้มีกลไกรองรั บการขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ของผู ้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอานาจ
หน้ าที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 22 ให้นาความในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จาก ถอนหลั กทรั พย์
มาใช้ โดยอนุโลม
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(2) เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสมบัติของ
หลักทรั พย์
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน
(ข) เป็ นการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
(ค) เป็ นการเสนอขายต่ อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นโดยไม่เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO))”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อ ง การรับ และเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน

“ในการยื่นคาขอจดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ หรื อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ โดยไม่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่จะทาให้ผยู ้ ื่นคาขอ
มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้ผูย้ ื่นคาขอเปิ ดเผยข้อกาหนดสิ ทธิ
แบบรับรองลักษณะของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และการปฏิ บตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึ่ งใช้
บังคับกับกรณี ดงั กล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ของตลาด
หลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จึงสมควรออก
ข้อบังคับฉบับนี้

2

วิธีการยื่นคาขอ

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์ แปลงสภาพที่ออกโดยบริษทั จดทะเบียนต่ างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ ออกโดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 ในกรณี ที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หลักทรัพย์แปลงสภาพเข้าข่าย เหตุ ที่ ห ลั ก ทรั พย์
แปลงสภาพเข้ าข่ าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
บริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพขอเพิกถอนหลักทรัพย์ อาจถูกเพิกถอน
แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
หลักทรัพย์แปลงสภาพมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5
(3)
หุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนหรื อถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลัก
ข้อ 11 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ตามข้อ 10 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มี อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่ง
เพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง
ให้บริ ษทั จดทะเบียนต่างประเทศผูอ้ อกหลักทรัพย์แปลงสภาพจัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่
ซื้ อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

การมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร มี
อานาจหน้ าที่ใน
การสั่ งเพิกถอน

ข้อ 12 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การน าเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ถอนหลั ก ทรั พย์
มาใช้ โดยอนุโลม
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรั พย์แปลง
สภาพที่อ อกโดยบริ ษ ทั จดทะเบีย นต่างประเทศเพื่อ ให้มีค วามชัด เจน รวมทั้ง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ หลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรั พย์จดทะเบียนที่มีการปรั บปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ้นเพิม่ ทุนที่โอนสิ ทธิได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ย กเลิก ความในข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิ ทธิ ได้ พ.ศ. 2561 ลงวันที่
29 มกราคม 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 8 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นผู อ้ อกใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้น เพิ่ ม ทุ น ที่ โ อนสิ ท ธิ ไ ด้ข อ
เพิ กถอนใบแสดงสิ ทธิ ใ นการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ย น
(2)
ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4
ข้อ 9 ในการพิ จารณาสั่งเพิ กถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โอนสิ ทธิ ได้จาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 8 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มี อานาจ
หน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การพิ จารณาสั่งเพิ กถอนใบแสดงสิ ท ธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นที่ โ อนสิ ทธิ ไ ด้ด งั กล่า วจากการ
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยน
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้จากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิ ทธิ ได้จดั ให้
มีแนวทางดู แลผูถ้ ื อ ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ ้นเพิ่ มทุ น ที่ โ อนสิ ท ธิ ไ ด้ที่ซ้ื อขายในประเทศไทยที่ เ หมาะสม
(Reasonable Exit) เช่ น จัด ให้มีกลไกรองรั บการขายใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ โ อนสิ ทธิ ได้ของ
ผูถ้ ื อใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น

ผลบังคับใช้

เ ห ต ุที ่ใ บ แ ส ด ง
สิ ท ธิใ น ก า ร ซื ้ อ
หุ้ น เพิ่ม ทุน ที่โ อน
สิ ท ธิไ ด้ เ ข้ า ข่ า ย
อาจถูกเพิกถอน

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 10 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในการซื้ อ ถอนหลั ก ทรั พย์
หุ ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิ ทธิ ได้จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามหมวดนี้ โดยอนุ โลม เท่าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับ มาใช้ โดยอนุโลม
ข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิในการซื้ อ
หุ ้นเพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้เพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ ของ
ทรัสต์ เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (17) ของข้อ 19 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(17) เมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใด เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กองทรัสต์ผิดนัดชาระหนี้สถาบันการเงิน หรื อผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้
(ข) กองทรัสต์ผิดนัดชาระหนี้ ที่ไม่ใช่หนี้ สถาบันการเงิ น หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง กองทรัสต์ตอ้ ง
เปิ ดเผยแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมาพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยความคืบหน้า
เกี่ ยวกับเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดี ยวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงิ นในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมี
ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดก่อน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 และข้อ 29 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28 วิ ธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัด ส่ งเอกสารหรื อส าเนาเอกสารให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรั พ ย์ต ามข้อ บังคับ นี้ ให้กองทรั ส ต์เ ปิ ดเผยหรื อจัด ส่ งโดยผ่า นสื่ ออิ เ ล็กทรอนิ กส์ ต ามข้อบังคับ ตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
โดยอนุโลม

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศและ
การจัดส่ งเอกสาร
หรื อสาเนาเอกสาร

ข้อ 29 ให้นาความในข้อบังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการ ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
ปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับ เ ปิ ด เ ผ ย ข อ ง
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของกองทรัสต์โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้” บริษัทจดทะเบียน
มาใช้ โดยอนุโลม

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่ วยทรั สต์ของทรั ส ต์เพื่ อการลงทุ น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มี นาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้ค วาม
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 31 ในกรณี ที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หน่วยทรัสต์เข้าข่ายอาจถูกเพิก เหตุ ที่ หน่ วยทรั สต์
เ ข้ า ข่ า ย อ า จ ถูก
ถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
เพิกถอน
(1)
กองทรัสต์ขอเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
หน่วยทรัสต์หรื อกองทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 และข้อ 5 (1) และ (2)
(3)
กองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง มติ คณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรั พย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์
(4)
กองทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อข้อมูลที่ อาจก่อให้เ กิดความสาคัญผิด ใน
แบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทรัสต์ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป อันอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยทรัสต์
(5)
กองทรัสต์ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดใน
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์
(6)
หน่ ว ยทรั ส ต์ถู ก ตลาดหลัก ทรั พ ย์สั่ ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ป็ น
การชัว่ คราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว
ต่ อ เนื่ อ งกันเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี เนื่ องจากกองทรั สต์ฝ่าฝื นหรื อละเลยไม่ ปฏิ บ ัติ ตามกฎหมายว่า ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยน
หลักทรั พ ย์กับ ตลาดหลักทรั พ ย์ ตลอดจนหนังสื อเวี ย นใด ๆ ที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดให้ถือ ปฏิ บัติ หรื อ
กองทรัสต์ไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
(7)
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี หรื องบการเงินรวมประจาปี ของ
กองทรัสต์ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
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(8)
เมื่ อมี เหตุ เลิ กกองทรั สต์ตามที่ กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. หรื อสัญญาก่ อตั้งทรัสต์
หรื อมีเหตุอื่นที่ทาให้ทราบกาหนดการสิ้ นสุ ดกองทรัสต์ล่วงหน้า
(9)
กองทรัสต์มีการดาเนิ นการในลักษณะที่ อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ การตัด สิ น ใจของผู ้ล งทุ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงในราคาของ
หน่วยทรัสต์
(10) กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
แนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 32 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 32 เมื่ อคณะกรรมการสั่ ง เพิ ก ถอนหน่ ว ยทรั ส ต์จ ากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย น
ให้กองทรัสต์ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณี มีการเลิกกองทรัสต์
และตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อ
(2)
จัด ให้ มี แ นวทางดู แ ลผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ซ้ื อขายในประเทศไทยที่ เ หมาะสม
(Reasonable Exit) กรณี ยงั ไม่เลิกกองทรัสต์ เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยทรัสต์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ดั การตลาดหลัก ทรั พ ย์มี อานาจหน้า ที่ เ กี่ ย วกับ การ
พิ จารณาสั่งเพิ กถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
กรณี การเพิกถอนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 31 (1)
(2)
กรณี ที่ป รากฏเหตุ การณ์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสัญ ญาก่ อตั้ง กองทรั ส ต์หรื อ กองทรั ส ต์
มี การเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 33 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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ก า ร ด า เ นิ น กา ร
เมื่ อสั่ งเพิ ก ถ อน
หน่ วยทรัสต์

การมอบหมายให้
ผู้ จั ด การมี อ านาจ
หน้ าที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

“ข้อ 33 ให้นาความในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การน าเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็ น ถอนหลั ก ทรั พย์
มาใช้ โดยอนุโลม
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของกองทรั ส ต์เพื่อ ให้ผูล้ งทุ น ได้รับ ข้อ มูล ส าคัญอย่า งเท่ าเที ยมและทัน ต่ อ เหตุ การณ์ และปรั บ ปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบัตกิ ารใด ๆ ของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยด้วยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (16) ของข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(16) เมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใด เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมผิดนัดชาระหนี้ สถาบันการเงิน หรื อผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้
(ข) กองทุนรวมผิดนัดชาระหนี้ ที่ไม่ใช่หนี้ สถาบันการเงิน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการ
ต้อ งเปิ ดเผยแนวทางในการแก้ไ ขเหตุการณ์ด งั กล่าวมาพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั จัด การต้องเปิ ดเผย
ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงินในแต่ละไตรมาส
หรื อเมื่อมีความคื บหน้าเกี่ ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วแต่กรณี ใดจะเกิ ดก่อน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ บตั ิ การใด ๆ ของกองทุ นรวมอสังหาริ มทรั พย์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่
27 เมษายน 2561 และให้ใช้ความต่ อไปนี้ แทน
“ข้อ 11 วิ ธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัด ส่ งเอกสารหรื อส าเนาเอกสารให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรั พย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
โดยอนุโลม

วิ ธี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศและการ
จัดส่ งเอกสารหรื อ
สาเนาเอกสาร

ข้อ 12 ให้นาความในข้อ บังคับตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการ ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
ปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับ เปิ ดเผยของบริ ษัท
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ” จดทะเบี ยนมาใช้
โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์เพื่อให้ผูล้ งทุนได้รับข้อมูลสาคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ จึงสมควรออกข้อบังคับ
ฉบับนี้
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ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ย กเลิก ความในข้อ 17 ของข้อบังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง
การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับและ
เพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 17 ในกรณี ที่เกิ ดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หน่ วยลงทุนเข้าข่ายอาจถูก เ ห ตุ ที่ ห น่ ว ย
ลงทุ น เ ข้ า ข่ า ย
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
อาจถูกเพิกถอน
(1)
บริ ษทั จัดการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) และ (2)
(3)
บริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ง มติ คณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรั พย์กับตลาดหลักทรั พย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรั พย์กาหนดให้ถือปฏิ บัติ อันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(4)
บริ ษ ทั จัด การเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิ ด ความสาคัญผิด
ในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
อัน อาจมี ผ ลกระทบอย่า งร้ า ยแรงต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ข องผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ การตัด สิ น ใจของผู ล้ งทุน
หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(5)
บริ ษทั จัดการไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาด
ในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(6) หน่ ว ยลงทุ น ถู ก ตลาดหลัก ทรั พ ย์สั่ ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ป็ น
การชัว่ คราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว
ต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี เนื่ องจากบริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ หรื อบริ ษทั
จัดการไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
(7)
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี หรื องบการเงินรวมประจาปี ของ
กองทุนรวมที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(8)
เมื่อครบกาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการ
เลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(9)
เมื่ อมี เหตุ ที่สานักงานอาจเพิ กถอนการอนุ มตั ิ การจัดตั้งกองทุ นรวมหรื อมี เหตุ เลิ ก
กองทุนรวมตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(10) บริ ษทั จัดการมีการดาเนิ นการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(11) บริ ษทั จัด การไม่สามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 และข้อ 19 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอน
หน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุ นรวมโครงสร้ า งพื้ นฐาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18 เมื่ อ คณะกรรมการสั่ง เพิก ถอนหน่ ว ยลงทุ น จากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น การดาเนินการ
เมื่อสั่ งเพิกถอน
ให้บริ ษทั จัดการดาเนิ นการดังต่ อไปนี้
(1)
เลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณี มีการเลิกกองทุนรวม หน่ วยลงทุน
และตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อ
(2)
กรณี การเพิกถอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 17 (1) ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีแนวทางดูแล
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซ้ื อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วย
ลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
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คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู จ้ ดั การตลาดหลัก ทรัพ ย์มีอานาจหน้า ที ่ เ กี ่ ย วกับ การ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
กรณี การเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 17 (1)
(2)
กรณี ที่ปรากฏเหตุ การณ์ ตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการจัดการกองทุ นรวม หรื อบริ ษทั
จัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 19 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ น ถอนหลั ก ทรั พ ย์
มาใช้ โดยอนุโลม
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (18) ของข้อ 20 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ (18) เมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใด เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมผิดนัดชาระหนี้สถาบันการเงิน
(ข) กองทุนรวมผิดนัดชาระหนี้ ที่ไม่ใช่หนี้ สถาบันการเงิน หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรมเกี่ ยวกับการรับความช่ วยเหลือทางการเงิ น ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการ
ต้องเปิ ดเผยแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวมาพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ งภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรื อ
เมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วแต่กรณี ใดจะเกิดก่อน”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 และข้อ 30 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29 วิ ธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัด ส่ งเอกสารหรื อส าเนาเอกสารให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรั พย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบียนโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
โดยอนุโลม

3

วิ ธี กา ร เ ปิ ดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ งเอกสาร
ห รื อ ส า เ น า
เอกสาร

ข้อ 30 ให้นาความในข้อบังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้ว ยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการ ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
ปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับ เปิ ดเผยของบริ ษัท
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้” จดทะเบี ย นมาใช้
โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลสาคัญอย่างเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ และปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การเพิกถอนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อ ให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อ งกับ หลักเกณฑ์ที่
กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรั บปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับ
ฉบับนี้

4

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ย กเลิก ความในข้อ 19 ของข้อบังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง
การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 19 ในกรณี ที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หน่วยลงทุนเข้าข่ายอาจถูก เ ห ตุ ที่ ห น่ ว ย
ลง ทุ น เ ข้ า ข่ า ย
เพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
อาจถู กเพิกถอน
(1)
บริ ษทั จัดการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5 และข้อ 6 (1) และ (2)
(3)
บริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
หนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(4)
บริ ษ ทั จัด การเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิ ด ความสาคัญผิด
ในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(5)
บริ ษทั จัดการไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาด
ในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(6)
หน่ ว ยลงทุ น ถู ก ตลาดหลัก ทรั พ ย์สั่ ง ห้า มซื้ อ หรื อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์เ ป็ น
การชัว่ คราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว
ต่อเนื่ องกันเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี เนื่ องจากบริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบี ยน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ หรื อบริ ษทั
จัดการไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
(7)
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี หรื องบการเงินรวมประจาปี ของ
กองทุนรวมที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(8)
เมื ่อ ครบก าหนดอายุข องโครงการจัด การกองทุน รวม หรื อ เหตุอื ่น ที ่ท ราบ
กาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(9)
เมื่อมีเหตุเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(10) เมื่ อ กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์มี ก ารแปลงสภาพเป็ นทรั ส ต์เ พื่ อ การลงทุ นใน
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เ กี่ ยวข้องกับ
การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(11) บริ ษ ทั จัด การมีก ารด าเนิ น การในลัก ษณะที ่ อ าจก่อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายอย่า ง
ร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของหน่ วยลงทุน
(12) บริ ษทั จัด การไม่ส ามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 21 และข้อ 22 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 21 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาสัง่ เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
กรณี การเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 19 (1) หรื อ (10)
(2)
กรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อข้อผูกพัน
ระหว่างบริ ษทั จัดการและผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อบริ ษทั จัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศ ก.ล.ต.

2

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอานาจ
หน้ า ที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 22 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ น ถอนหลั ก ทรั พ ย์
มาใช้ โดยอนุโลม
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเห็นสมควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนหน่ วยลงทุ น
ของกองทุนรวมเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อ ให้ส อดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ ตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วย
การเพิกถอนหลักทรั พย์จดทะเบียนที่มีการปรั บปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

3

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
และเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 17 ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุใ ดเหตุห นึ่ งดัง ต่อ ไปนี้ จะเป็ นเหตุ ให้ห น่ ว ยลงทุ น เข้า ข่า ยอาจ เ ห ตุ ที่ ห น่ ว ย
ลงทุ น เข้ าข่ าย
ถูกเพิ กถอนจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนได้
(1)
หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมอีทีเอฟมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) (3) และ (4) อาจถูกเพิกถอน
(2)
บริ ษทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
หนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(3)
บริ ษ ทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อข้อมูลที่ อาจก่ อให้เกิ ดความสาคัญผิด
ในแบบคาขอ งบการเงิน หรื อรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(4)
บริ ษ ทั จัด การไม่เ ปิ ดเผยข้อ มูล ของกองทุ นรวมอี ทีเ อฟที่ เ ป็ นสาระสาคัญ หรื อ มี
ข้อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุ นรวมอี ทีเอฟที่ เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมี ผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่ อ สิ ท ธิ ประโยชน์ข องผูถ้ ื อ หน่ วยลงทุ น หรื อการตัด สิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ ย นแปลงในราคาของ
หน่ วยลงทุ น
(5)
บริ ษทั จัดการมีการดาเนิ นงานหรื อฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรง
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(6)
บริ ษทั จัดการเลิกกิจการ
(7)
เมื่อมีเหตุเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(8)
ปั จจัยอ้างอิงหรื อส่ วนประกอบสาคัญของปั จจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูก
เพิกถอนจากการจดทะเบี ยนในตลาดรอง
(9)
บริ ษทั จัดการมีการดาเนิ นการหรื อมีเหตุอื่นใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(10) บริ ษทั จัด การไม่ส ามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยแนวทางดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 20 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ น ถอนหลั ก ทรั พ ย์
มาใช้ โดยอนุโลม
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเห็นสมควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
อีทีเอฟต่ างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ย กเลิก ความในข้อ 17 ของข้อบังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง
การรับและเพิกถอนหน่ วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่
16 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 ในกรณี ที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่ งดังต่อไปนี้ จะเป็ นเหตุให้หน่วยของอีทีเอฟเข้าข่ายอาจ เหตุที่หน่ วยของ
อี ที เ อฟเข้ าข่ าย
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศขอเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ อาจถูกเพิกถอน
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
หน่วยของอีทีเอฟหรื ออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1)
และ (3)
(3)
ผูร้ ั บผิ ด ชอบในการด าเนิ นการของอี ทีเ อฟต่ า งประเทศฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง
การจดทะเบี ยนหลักทรั พย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือ
ปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยของอีทีเอฟ หรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ
(4)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อ
ข้อมูลที่ อาจก่อให้เกิ ดความสาคัญผิด ในแบบคาขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศที่ ยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อที่ เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่วยของอีทีเอฟ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ
(5)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เปิ ดเผยข้อมูลของอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็ นสาระสาคัญ

อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยของอีทีเอฟ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น
หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ
(6)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศมี การดาเนิ นงานหรื อฐานะ
การเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงแก่ผถู ้ ือหน่วยของอีทีเอฟ
(7)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเลิกกิจการ
(8)
หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลัก
(9)
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดาเนิ นการหรื อมีเหตุ อื่น
ใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยของอีทีเอฟ”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 19 ให้นาความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ย น การนาเกณฑ์ เพิก
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อ บังคับ ดัง กล่า ว มาใช้บงั คับกับการเพิ กถอนหน่ วยของอี ที เอฟ ถอนหลั ก ทรั พ ย์
มาใช้ โดยอนุโลม
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนหน่ วยของอี ที เอฟ
ต่างประเทศเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

2

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 25 ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ งดัง ต่ อ ไปนี้ จะเป็ นเหตุ ใ ห้ ต ราสารแสดงสิ ท ธิ ใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้
(1)
บริ ษัท ผู ้อ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ข อเพิ ก ถอนตราสารแสดงสิ ท ธิ ในหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรื อบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ
มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) และข้อ 5
(3)
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ อันอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อการตัดสิ นใจของ
ผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(4) บริ ษ ทั ผู อ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ เ ปิ ดเผยข้อ มูล อัน เป็ นเท็จ หรื อ ข้อ มูล ที ่ อ าจ
ก่ อให้เกิ ดความสาคัญผิด ในแบบคาขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ที่ยื่นต่อ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อที่ เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ื อ
ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคา
ของตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(5)
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาด
ในการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ผลบังคับใช้

เหตุที่ตราสารแสดง
สิ ทธิ ในหลักทรั พย์
ต่ างประเทศเข้ าข่ าย
อาจถูกเพิกถอน

(6)
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี หรื องบการเงินรวมประจาปี ของ
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(7)
เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ ให้เป็ นเหตุในการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(8)
หลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือ
ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(9)
บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ มีการดาเนิ นการหรื อมีเหตุอื่นใดในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(10) บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ไม่สามารถดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ ้นสามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยน
(11) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกาหนด
ข้อ 26 ให้บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ใน การด าเนิ นการ
เพิกถอน
หลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (1) ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)
แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในวันที่บริ ษทั ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ กาหนดหรื อก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
รอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
(2)
จัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือตราสารแสดงสิ ทธิ ใ นหลักทรัพ ย์ต่า งประเทศที่ ซื้ อ ขาย
ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพ ย์ต่า งประเทศที่เ หมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดย
บริ ษ ทั ผู อ้ อกตราสารแสดงสิ ท ธิ ต ้อ งจัด ส่ ง สารสนเทศที่ มีข ้อมู ล ดัง กล่ า วให้แ ก่ ผูถ้ ื อตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ น
หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
(ก)
จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรื อขายคื นตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรั พ ย์
ต่ า งประเทศของผูถ้ ื อตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพ ย์ต่างประเทศซึ่ งมี ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดื อนก่อน
วันที่ มีผลเป็ นการเพิกถอนและไม่นอ้ ยกว่า 1 เดื อนนับแต่วนั ที่ มีผลเป็ นการเพิกถอน หรื อจนกว่าบริ ษทั ผูอ้ อก
ตราสารแสดงสิ ท ธิ ไ ด้ดาเนิ น การซื้ อ คื น ตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศดัง กล่า วออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์ท้ งั หมด หรื อ
(ข)
แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
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ในการพิ จ ารณาสั่ ง เพิ ก ถอนตราสารแสดงสิ ท ธิ ใ นหลัก ทรั พ ย์ต่ า งประเทศจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามข้อ 25 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน

การมอบหมายให้
ผู้ จั ด การมี อ านาจ
หน้ าที่ ใ นการสั่ ง
เพิกถอน

ข้อ 27 เมื่อมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็ น การด าเนิ นการ
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรื อ (11) คณะกรรมการอาจมีคาสัง่ ให้บริ ษทั เพิกถอน
ผูอ้ อกตราสารแสดงสิ ทธิ ดาเนินการตามข้อ 26 วรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ 28 ให้นาความในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ใน
หลักทรั พย์ต่างประเทศจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตามหมวดนี้ โดยอนุ โลม เท่ าที่ ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
ข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ ใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อให้มีความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การเพิ ก ถอนหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข ตลอดจนปรั บ ปรุ งถ้อ ยค าให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกใหม่สาหรับตราสารแสดงสิ ทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้
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ก า ร น า เ ก ณ ฑ์
เ พิ ก ถ อ น
หลักทรั พย์ มาใช้
โดยอนุโลม

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ ที่เกิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้ รับอนุญาตตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ หลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
และเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 9 ให้ถือว่าใบแสดงสิ ทธิ ถูกเพิกถอนและสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ ขอเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
ใบแสดงสิ ทธิ ครบอายุตามที่กาหนดในใบแสดงสิ ทธิ
(3)
ผูอ้ อกใบแสดงสิ ทธิ เลิกกิจการ
(4)
หลักทรัพย์อา้ งอิงถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้นาความในข้อ บังคับ ตลาดหลักทรั พ ย์ว่า ด้วยการเพิ กถอนหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นและ
หลักเกณฑ์อื่นใดที่ ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บงั คับกับการเพิกถอนใบแสดงสิ ทธิ จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้”
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ลงนาม) ประสาร ไตรรั ตน์ วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเห็นควรปรั บปรุ งหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิ ท ธิ ใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุ ญาตตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2552 เพื่อให้มี
ความชัดเจน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่
มีการปรับปรุ งแก้ไข จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ผลบังคับใช้

เหตุ ที่ ใ บแสดง
สิ ทธิเข้ าข่ ายอาจ
ถูกเพิกถอน

