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

นิยาม

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
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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
เมื่อมีการสั่งเพิกถอนหุ ้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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