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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 

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

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

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

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

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

(1) การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีเป็นหุน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  

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

 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

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

 
  ขอ้ 4 ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ขอ้ 5 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การขอเพิกถอนหุ้นจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามท่ีคณะกรรมการก าหนดอย่างครบถว้นแลว้ คณะกรรมการจะพิจารณาการ
ขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนนั้น โดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขให้บริษทัจดทะเบียนปฏิบัติ
เพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 6 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุน้ของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้ 5 คณะกรรมการจะสั่งและก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพย ์มีอ  านาจหนา้ที่เกี่ยวกบัการ

พิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนแลว้ ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้บริษทัจด

ทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว รวมทั้งให้ประกาศการเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบดว้ย 

เม่ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงแลว้ 
ใหหุ้น้ของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน ในกรณีท่ี
การสั่งเพิกถอนตามวรรคหน่ึงเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ให้หุ้นบุริมสิทธิและหลกัทรัพย์
แปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีหุ้น
สามญัส้ินสภาพดว้ย 

 
หมวด 2 

การเพกิถอนหุ้นสามญัเม่ือมเีหตุเพกิถอน (Mandatory Delisting) 
 

ขอ้ 7 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) หุ้นสามญัมีคุณสมบติัของหลกัทรัพยไ์ม่ครบตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
การรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

การพิจารณาค า
ขอ เพิกถอน หุ้น
โดยสมัครใจ 

การส่ังเพิกถอนหุ้น 

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

กา รด า เ นิ นการ
เ พ่ือขอเพิกถอน
หุ้นโดยสมัครใจ 

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

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอ านาจ
หน้าที่ ในการ ส่ัง
เพิกถอน 
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(2) บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

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

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

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

(6) บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเข้าลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
และไม่ค านึงวา่การหยดุประกอบกิจการนั้นเน่ืองมาจากการกระท าของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนใด  

(ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวม
ประจ าปีท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

(ค) ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์

ในกรณีท่ีฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่ไดแ้สดงส่วนของ
ผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกว่าศูนย ์แต่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น ซ่ึงตลาดหลกัทรัพย์
เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนยัส าคญั ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาฐานะ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนนั้นโดยปรับเง่ือนไขจากรายงานของผูส้อบบญัชีและพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด
ตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

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

(8) บริษัทจดทะเบียนเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซ่ึงมี
ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือสภาพคล่องของบริษทัจดทะเบียน 

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

หรือถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
(12) บริษทัจดทะเบียนมีการประกอบธุรกิจซ่ึงไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงอยู่ในฐานะบริษทั

จดทะเบียน  
(13) บริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  
(14) บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

วา่ดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  

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

 
ขอ้ 9 ในกรณีท่ีเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ

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

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

   

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

การด าเนินการ
กับ บจ. กรณีที่มี
เหตุเพิกถอนท่ี
อาจแก้ไขได้ 

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

หุ้นสามัญ 

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

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

ในการยกเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคสอง 
คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 12 ให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวมาใชก้บัการสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

  
ขอ้ 13  คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทัจดทะเบียนกระท าการทุจริตหรือกระท าการใดอนัเป็น

เหตุใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(2) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 ซ่ึงเป็นเหตุท่ีอาจแกไ้ขได ้และบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข
ใหเ้หตุดงักล่าวหมดไปไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่ช้ีแจงขอ้มูลต่อตลาด

การขึน้เคร่ืองหมาย 
NC และ SP 

การน าข้อบังคับ SP 
มาใช้บังคับ 

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

(3) บริษัทจดทะเบียนมีเหตุที่ท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 7 ซ่ึงเป็นเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้

ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
วรรคหน่ึง คณะกรรมการจะสัง่และก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน คณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
วรรคสองแลว้ ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์จง้ให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดงักล่าว รวมทั้งให้ประกาศ
การเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้ผูล้งทุนทัว่ไปทราบดว้ย 

 
ขอ้ 14 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 13  คณะกรรมการอาจสั่งใหม้ีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
บริษทัจดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหน่ึงก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกไ็ด ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นควรใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน
ก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ี
มีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

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

 
ขอ้ 15 เม่ือหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ตามขอ้ 13 แลว้ ใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัท่ีมีผล
เป็นการเพิกถอน และใหหุ้น้บุริมสิทธิรวมถึงหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีหุน้สามญัส้ินสภาพดว้ย 

 
 
 
 

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

การส้ินสภาพจาก
การเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 
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หมวด 3 
เบ็ดเตลด็ 

 
ขอ้ 16 ตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติั หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกันทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

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


