
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางการเพกิถอนหุ้นโดยสมคัรใจ พ.ศ. 2564 

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

หมวด 1 
การเพกิถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนไทยหรือ 

บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing ร้องขอ  
 

ขอ้ 2 ในหมวดน้ี 
“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ

หุ้นสามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัจดทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือบริษทั

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

ขอ้ 3 ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

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

ท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งด าเนินการเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมี
ความเป็นอิสระและกระท าการเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม   

 
 

ขั้นตอนการขอ 
เพกิถอนหุ้น 

ผลบังคับใช้ 

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

(3) จดัใหมี้ผูเ้สนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และผูถื้อหลกัทรัพยน์ั้นเป็น
การทัว่ไป 

(4) จดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอมติเพิกถอนหุ้น โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั้งตอ้งแจง้ขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี
ให้ผูถื้อหุน้ทราบ 

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

เป็นการทัว่ไป 
(จ)  ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของบริษทัจดทะเบียนตามรายการท่ีระบุในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปีหรือรายงานประจ าปี ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั  
บริษทัจดทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ตอ้งช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ

เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุน้และขอ้เสนอของผูเ้สนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้ผู ้
ถือหุ้นทราบ โดยบริษทัจดทะเบียนอาจให้ท่ีปรึกษาทางการเงินของผูเ้สนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพย์แปลง
สภาพเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือช้ีแจงดว้ยกไ็ด ้

 
ขอ้ 4 การประชุมผูถ้ือหุ ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุน้ ตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากผู ้ถือหุ้นท่ีมา

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

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

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

 
ขอ้ 5 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแบบท่ี

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอเพิกถอนหุ้นและแจง้ผลการพิจารณาให้บริษทัจดทะเบียนทราบ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียน 
โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดกไ็ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
ขอ้ 6 เม่ือตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้นให้บริษทัจดทะเบียนทราบแลว้ ให้

บริษทัจดทะเบียนจดัใหมี้การท าค าเสนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  

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

 
หมวด 2 

การเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ร้องขอ 
 

ขอ้ 7 ในหมวดน้ี 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing ท่ีมีหุน้

สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้ 8 ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีประสงค์จะขอเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้มติคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุ้นต่อ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดโดยไม่ชกัชา้ภายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติ 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบั
การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียน  

การย่ืนและการ
พิจารณาค าขอ
เพกิถอนหุ้น 

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

นิยาม 

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

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

ขอ้ 9 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผูถื้อหุ้นท่ีซ้ือขายหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

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

(2) ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร ก า ห น ด
เง่ือนไขเพิม่เติม 



5 
 

ขอ้ 10 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอเพิกถอนหุน้จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาค าขอเพิกถอนหุน้และแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัจดทะเบียนทราบ
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียน 
โดยตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไขอ่ืนใดกไ็ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าวมีความชัดเจนและมีโครงสร้างของหลกัเกณฑ์ท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งหมด 
ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

การย่ืนและการ
พจิารณาค าขอ 
เพกิถอนหุ้น 


