
 

 

แนวทางการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมกีรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน 

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

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

ระยะเวลาการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

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

บริษทัจดทะเบียนจะต ้องจ ัดส่งส าเนาหนังสือขอ
ความเห็นชอบที่ส่งถึงหน่วยงานก ากบัดูแลมาย งั
ตลาดหลกัทรัพย์เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนผนั
ระยะเวลาการแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ 

- บริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง
ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ซ่ึงอาจมีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 

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

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

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

 
2.2  ตวัอย่างเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตลาดหลกัทรัพย์อาจไม่พิจารณาผ่อนผนัระยะเวลาการแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ 
- สภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย ภาวะอุตสาหกรรมตกต ่า บริษทัจดทะเบียน

ประสบผลการด าเนินงานขาดทุนอยา่งมากท าใหไ้ม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนได ้

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

4. ผลบังคับใช้ 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใช้แนวทางการด าเนินการฉบบัน้ีแทนนโยบายส่งเสริมการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ ฉบบัลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
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ข้ึน SP และ NP 

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

ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

 
  
    
 
 

 
 
 
 
 

     

ฝ่ายก ากบับริษทัจดทะเบียน 

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  

  1 ธ.ค. 64 
บริษทัจดทะเบียน 

มีกรรมการตรวจสอบ 
นอ้ยกวา่จ านวนท่ีก าหนด 

1 มี.ค. 65 
ครบ 3 เดือนแลว้ 

บริษทัจดทะเบียนไม่
สามารถด าเนินการ
ให้มีกรรมการ
ตรวจสอบได้

ครบถว้นตามจ านวน
ท่ีก าหนด ตลท. จะ

ข้ึน NP 

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

ไม่สามารถด าเนินการให้มีกรรมการ
ตรวจสอบไดค้รบถว้นตามจ านวนท่ีก าหนด 
ตลท. จะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทั

จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน  
พร้อมข้ึน NC และพิจารณาด าเนินการ 

เพิกถอนต่อไป 

ข้ึน NP 
3 เดือน 2 ปี 3 เดือน 

P 
 

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

กรรมการตรวจสอบได้
ครบถว้นตามจ านวนท่ี
ก าหนด ตลท. จะข้ึน SP 

ข้ึน NC, SP, NP 


