
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งการเพกิถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 
 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 9 และขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
 
 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
 “ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” และ “ผูมี้อ  านาจควบคุม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของค าดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
 "ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
 ขอ้ 3 คณะกรรมการก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามแนวทางแนบทา้ยประกาศน้ี ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) หมวด 1 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าชา้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็น
วา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง ท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 

(2) หมวด 2 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมี
การด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
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(3) หมวด 3 แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือ
บริษทัย่อยมีสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) ท่ี
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญั
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพื่อใหมี้ความชดัเจน รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
ไดโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี  
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หมวด 1 
แนวทางด าเนินการต่อบริษัทจดทะเบียน  

กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
น าส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่
น าส่งงบการเงิน หรือน าส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือน าส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถูกต้อง และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หรือน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยล์่าช ้า เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่น าส่งงบการเงินท่ี
ส านกังานสัง่แกไ้ข หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง ถือเป็นกรณีท่ี
บริษทัจดทะเบียนไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  
 1.2 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 1.1   

 1.2.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.2.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.2.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  
  1.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือน าส่งงบการเงินต่อ
ตลาดหลกัทรัพยล่์าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงินท่ีส านกังานสั่งแกไ้ข เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งแกไ้ขงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียน
น าส่งงบการเงินที่ผู ส้อบบ ัญชีได ้แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง และบริษทัจดทะเบียนไม่ได้
ด าเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวเกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง (รวมเรียกการกระท าของบริษทัจดทะเบียนว่า “ไม่น าส่งงบการเงินให้เป็นไป
ตามที ่ก าหนด”) ถือเป็นกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญหรือมีขอ้ผิดพลาดในการ
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เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั และเป็นกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ หรือการตดัสินใจ
ของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์จึงเป็นเหตุให้หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
 
2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากไม่น าส่งงบ
การเงินให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

2.1 ในกรณีที่เกิดเหตุดงัต่อไปน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้ งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-
Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ ตลาดหลกัทรัพย์จะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดยงัไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนดว้ย  

2.1.1 บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือน าส่งงบการเงินต่อตลาด
หลกัทรัพยล์่าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบ
การเงินท่ีส านกังานสัง่แกไ้ข เกินกวา่ 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสัง่แกไ้ขงบการเงิน 

2.1.2 บริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง และบริษทัจดทะเบียนไม่ได้ด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนัท่ีบริษทัจด
ทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

2.2 ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 2.1 แลว้ หากต่อมาปรากฏว่าบริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไม่
น าส่งงบการเงินในงวดถดั ๆ ไป ซ่ึงเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.1 อีก ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะแจง้ให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงการไม่น าส่งงบการเงินในงวดถดั ๆ ไป และเปิดเผยขอ้มูลการ
ไม่น าส่งงบการเงินดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทัว่ไปทราบ 

2.3 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาที่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วง
ด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 
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2.3.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด า เนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย ่าง

ครบถว้นเพื่อแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (1.1) กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพย์
หรือน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยล์่าชา้เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงิน หรือ
บริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินท่ีส านกังานสั่งแกไ้ข เกินกว่า 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีส านกังานสั่งแกไ้ขงบ
การเงิน 

   บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินท่ีไม่ได้น าส่ง และ/หรือ
น าส่งงบการเงินท่ีไดแ้กไ้ขตามค าสั่งของส านักงานแลว้ เฉพาะงบการเงินงวดท่ีเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั
ครบก าหนดส่งงบการเงินหรือนบัแต่วนัที่ส านกังานสั ่งแกไ้ขงบการเงิน (แลว้แต่กรณี) ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้งครบถว้นทุกงวด โดยงบการเงินดงักล่าวตอ้งเป็นงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการ
แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้งดว้ย 

  (1.2) กรณีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง และบริษทัจดทะเบียนไม่ไดด้ าเนินการแกไ้ขเหตุดงักล่าวเกินกว่า 6 เดือนนบั
แต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง 

   บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการแสดง
ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์และในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการไม่น าส่งงบการเงิน
ในงวดถดั ๆ ไปภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 2.1 ดว้ย บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้ 2.3.1 (1) (1.1) ดว้ย 
  (2)  ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค า
ขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอ
ยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถด าเนินการใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพย์
เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพย์จะ
ประกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย 
SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป   
  (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์จะเสนอ
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ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อไป 
      หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

2.3.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

  (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย่างครบถว้น ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

   (1.1) น าส่งงบการเงินทุกงวดท่ีไม่ไดน้ าส่ง และ/หรือน าส่งงบการเงินท่ี
ไดแ้กไ้ขตามค าสั่งของส านักงานแลว้ และ/หรือน าส่งงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไม่มีการแสดงความเห็นว่า
งบการเงินไม่ถูกตอ้ง ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท า
และส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  

   (1.2) น าส่งงบการเงินใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนไดอี้ก 2 งวดติดต่อกนั  

   (1.3) รายงานของผูส้อบบญัชีในงบการเงินท่ีน าส่งตามขอ้ 2.3.2 (1) (1.2) 
ตอ้งไม่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
     (ก) ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบักรณีท่ี
บริษทัจดทะเบียนมีขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน หรือระบบบญัชีไม่สมบูรณ์ หรืองบการเงินไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส านกังานยอมรับ  
     (ข) ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกบักรณีที่ผูส้อบบญัชีถูกจ ากดัขอบเขตการสอบบญัชี ซ่ึงเกิดจากการกระท า
หรือไม่กระท าของบริษทัจดทะเบียน หรือกรรมการของบริษทัจดทะเบียน หรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 
     (ค) ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

  (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการ
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ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุเพิกถอน
และให้หลกัทรัพย ์จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้พร้อมทั้งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.3.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

    หากคณะกรรมการมีค าสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
3. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 
 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้   

 
4. ผลบังคับใช้ 

แนวทางด าเนินการตามหมวด 1 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากการไม่น าส่งงบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด ซ่ึงเขา้ลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 
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ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 พ.ย. 67 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนกลับมาซ้ือ
ขายได ้ตลท. จะพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

18 พ.ย. 64 
ตลท. ประกาศให้
หุ้นสามญัของ

บริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่าย 

อาจถูกเพิกถอน 

20 พ.ย. 66 
- หากด าเนินการให้ เหตุ เพิกถอน

หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
บ ริ ษัท จ ดท ะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ด าเนินการช่วงท่ี 2 

- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุ
เ พิกถอนหมดไปได้  ตลท.  จะ
พิจารณาด าเนินการตามขั้ นตอน
เพิกถอนต่อไป 

2 ปี 
(ช่วงท่ี 1) 

1 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

 

ข้ึน NC, SP   
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 หมวด 2 
แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน  

กรณีบริษทัจดทะเบียนมกีารด าเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริษัทจดทะเบียนมี
เหตุการณ์ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิ และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 

 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน  
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียน 

 1.1.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.1.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.1.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  
 1.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
  1.2.1 มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใด และไม่ค านึงว่า
การหยดุประกอบกิจการนั้นเน่ืองมาจากการกระท าของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนใด 
   1.2.2 ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
  1.2.3 ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์1 
   ในกรณีท่ีฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึงไม่ไดแ้สดงส่วนของผูถื้อ
หุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์แต่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขหรือไม่แสดงความเห็น ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์ห็น

                                                 
1 กรณีของงบการเงินรวมจะพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  
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ว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยส าคญั ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาฐานะ
การเงินของบริษทัจดทะเบียนนั้นโดยปรับเง่ือนไขจากรายงานของผูส้อบบญัชีและพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

  (แนวทางการพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2) 
 
2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากมีการด าเนินงาน
หรือฐานะการเงนิที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 2.1 เม่ือบริษทัจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีท าใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 1.2 แลว้ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิด
เหตุดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อมทั้งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนใดยงัไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาดหลกัทรัพย์จะแจ้งให้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุ้นสามญัของบริษทั
จดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย   

2.2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วงด าเนินการใหเ้หตุ
เพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 

2.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
   ในการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
    (1) บริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยทางเลือกและกรอบเวลาด าเนินการ ดงัน้ี  
  (1.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหหุ้้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยบริษทัจดทะเบียนอาจเลือกเสนอทางเลือกในการ
แกไ้ขเหตุเพิกถอนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
    (ก) จดัท าแผนด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอน 

  (ข) ยื่นค าร้องขอต่อศาลลม้ละลายเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย     
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   (ค) ร้องขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยสมคัรใจ (Voluntary Delisting) ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

   (ง) เสนอทางเลือกอ่ืนท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัจดทะเบียน 

   (1.2) เม่ือบริษทัจดทะเบียนเปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว 

   หลงัจากครบก าหนด  1 เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ
ให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หากบริษทัจด
ทะเบียนไดเ้ปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณา
ให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยตลาด
หลกัทรัพยจ์ะปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และให้ด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC ไวท่ี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 

   ทั้งน้ี ในระหว่างระยะเวลาท่ีเปิดให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนตามวรรคหน่ึง หากแม้ปรากฏว่า มีเหตุท่ีท าให้ตลาดหลักทรัพย์มีอ  านาจสั่งห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นเป็นการชัว่คราวเกิดข้ึน ตลาดหลกัทรัพยก์็จะยงัคงใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้นต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาการเปิดใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง 

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ตลาดหลกัทรัพยใ์หม้ีการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นต่อไปจนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและกลบัมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะนบัรวมระยะเวลาการอนุญาตให้ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนขา้งตน้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาการสั่งหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราวของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น และถือว่าตลาดหลกัทรัพยไ์ม่เคยปลดเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนนั้น 

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยอ์าจไม่ให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ตลาดหลกัทรัพยเ์คยให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนระหว่างท่ีมีการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวแลว้ และบริษทัจดทะเบียนยงัไม่
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สามารถด าเนินการให้เหตุท่ีท าใหถู้กสัง่หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวหมดไปไดต้ามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

  (ข) บริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยทางเลือกในการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 (2) บริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยรายละเอียดของแนวทางการแก้ไขเหตุเพิกถอน
และก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพกิถอนต่อตลาดหลกัทรัพย์  

  (2.1) รายละเอยีดของแนวทางการแก้ไขเหตุเพกิถอน 
   ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายละเอียดของแนวทางการแกไ้ข

เหตุเพิกถอนของทางเลือกท่ีบริษทัจดทะเบียนไดเ้ลือกไวต้ามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1)  ต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 
   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเลือกทางเลือกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน

ตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ก)  หรือ (ข) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนเปิดเผยสรุปสาระส าคญัของแผนด าเนินการ และจดัส่ง
เอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  (ก) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเสนอทางเลือกในการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ก) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งแผนด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยด์ว้ย โดยในแผนด าเนินการดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอย่างนอ้ย ไดแ้ก่ แนวทางการแกไ้ข (ซ่ึงตั้งอยู่บน
สมมติฐานท่ีมคีวามเป็นไปได้ มขีั้นตอนท่ีเป็นรูปธรรมในรายละเอียดและวิธีการวัดผลของแต่ละขั้นตอน) พร้อม
ท้ังชี้แจงสาเหตุท่ีท าให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มการเจริญเติบโต ภาวะการแข่งขัน) 
การวิเคราะห์ธุรกิจและการด าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมดา้นการผลิต การตลาด และการเงิน (รวมถึงการผลิต 
การจ าหน่าย รายได้ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย ก าไรสุทธิ) ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจ    

   (ข) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนเสนอทางเลือกในการแก้ไข
เหตุเพิกถอนตามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1) (ข) ใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัส่งแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผา่นความเห็นชอบจากศาล
ลม้ละลายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

  (2.2) ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพกิถอน 
   ให้บริษทัจดทะเบียนก าหนดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน

ของทางเลือกท่ีบริษทัจดทะเบียนไดเ้ลือกไวต้ามขอ้ 2.2.1 (1) (1.1)   
 (3) บริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุเพกิถอน  
  (3.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ีเพ่ือ

แก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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    (ก) กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากมีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไม่
ว่าด้วยเหตุใด   

     บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือใหมี้ธุรกิจหลกัท่ีจะ
ประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองชดัเจน โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ี
ใชป้ระกอบธุรกิจหลกัหรือไดรั้บใบอนุญาตหรือสัมปทานในการประกอบธุรกิจนั้นซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ เป็นตน้ 

    (ข)  กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรือ
งบการเงนิรวมประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั  

     บริษทัจดทะเบียนตอ้งน าส่งงบการเงินประจ าปีหรืองบ
การเงินรวมประจ าปีที่ผ ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีมายงัตลาดหลกัทรัพย ์โดยงบการเงินที่น าส่ง
ดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะว่าผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถูกตอ้ง  

    (ค) กรณีหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเน่ืองจากฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบ
การเงนิรวมประจ าปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมค่ีาน้อยกว่าศูนย์ 

     บริษทัจดทะเบียนต้องด าเนินการให้ส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยในงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีมีค่ามากกวา่ศูนย ์ 

   (3.2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอน
ให้หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑที์่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้บริษทัจด
ทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า
บริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหาก
ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะประกาศให้บริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC 
และเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป 

  (3.3) ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนใหห้มดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1)  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากบริษทั
จดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอใหต้ลาด
หลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 1 ได ้โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 



 

12 

  (3.4) ในกรณีที่บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนใหห้มดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1)  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และบริษทั
จดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจดทะเบียนไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (3) (3.1) ภายใน
ระยะเวลาท่ีไดร้ับการขยายตามขอ้ 2.2.1 (3) (3.3)  (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป     

 หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของบริษทัจดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
2.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา

ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์  
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั

จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น ภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

   (1.1) การกลบัมาซ้ือขายในกรณีทั่วไป 
   (ก) หลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขาย  
    บริษทัจดทะเบียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัจดทะเบียน

มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้ 
 (ก.1) มีส่วนของผูถื้อหุ้น (พิจารณาตามแนวทางการ

พิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ปรากฏตามเอกสารแนบหมวด 2) ดงัน้ี 
  (ก.1.1) ไม่น ้อยกว่า 50 ลา้นบาท กรณีที่จะ

กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) 
  (ก.1.2) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท กรณีท่ีจะ

กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 (ก.2) มีก าไรสุทธิ ดงัน้ี  

  (ก.2.1) ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีท่ีจะกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai) 

   (ก.2.2) ไม่นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท และมีก าไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีท่ีจะกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
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  ทั้งน้ี ก าไรสุทธิขา้งตน้ ให้หมายถึง ก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงานตามปกติท่ีเกิดจากธุรกิจหลักท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องเป็นการ
ด าเนินงานภายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อนยื่นค าขอ
กลบัมาซ้ือขาย โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาก าไรสุทธิจากงบการเงินประจ าปีหรืองบการเงิน 4 ไตรมาสท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และพิจารณาก าไรสุทธิในงวดสะสมจากงบการเงินที่ผ ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี)   

 (ก.3) มีฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมัน่คง
ตามสภาพธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนอย่างต่อเน่ือง โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณากระแสเงินสดและผล
ขาดทุนสะสมของกิจการประกอบดว้ย 

 (ก.4) มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์การด ารง
สถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน โดยในส่วนของการกระจายการถือหุ้น บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้มี
จ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกวา่ 150 ราย และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 
ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน  

 (ก.5) กรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้าง
หน้ี ตอ้งสามารถปรับโครงสร้างหน้ี2 ไดม้ากกวา่ร้อยละ 75 ของมูลหน้ีทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน โดยในช่วง
เวลาท่ีมีการพิจารณาก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) บริษทัจดทะเบียนตอ้ง
แสดงไดว้่ามีการช าระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีสถาบนัการเงินไดต้ามก าหนดเวลา ทั้งน้ี แผนการปรับโครงสร้างหน้ีของ
บริษทัจดทะเบียนตอ้งค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยตอ้งไม่ท าให้สัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม
เหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัด าเนินการ3    

 (ก.6) กรณีบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย บริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งฟ้ืนฟูกิจการไดส้ าเร็จและศาลไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการแลว้ 

 (ข) การก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการห้ามผู้มีส่วนร่วมในการ
บริหารขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Silent Period) 

  ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าบริษทัจด
ทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขายตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) แลว้ ก่อนท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้

                                                 
2 การปรับโครงสร้างหน้ี หมายถึง มีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีแลว้ หรือศาลเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  
3 ในกรณีท่ีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยลดทุน เพ่ิมทุน หรือออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้แก่เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บุคคลเก่ียวโยง 
หรือด าเนินการอ่ืนใด อนัท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัด าเนินการ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือวา่เป็นการปรับโครงสร้างหน้ีโดยไม่ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
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บริษทัจดทะเบียนสัง่หา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี โดยหลงัจากวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมซ้ือขายครบก าหนดระยะเวลา 
6 เดือน ให้บุคคลดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจ านวน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกห้ามขายทั้งหมด ทั้งน้ี ให้น าขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญั
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ขายหุ้นและหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มาบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ีโดยอนุโลม  

  (1.2) การกลับมาซ้ือขายในกรณีที่เป็นการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) 

   ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการปรับปรุงฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานดว้ยการเขา้ร่วมทุนกบัผูร่้วมทุนรายใหม่ หรือดว้ยการน าธุรกิจใหม่หรือสินทรัพยใ์หม่เขา้มา
เสริมในธุรกิจเดิมของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเขา้ลกัษณะของการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยโ์ดยออ้ม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และบริษทัจดทะเบียนไดมี้การยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยเ์พ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 1 ปี
นับแต่วนัท่ีมีการร่วมทุนหรือน าธุรกิจใหม่หรือสินทรัพย์ใหม่เข้ามา ให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (ก) หลกัเกณฑ์การกลบัมาซ้ือขาย  
    บริษทัจดทะเบียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่า บริษทัจดทะเบียน

มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) ครบถว้นทุกขอ้ 
   (ข) การก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการห้ามผู้มีส่วนร่วมในการ

บริหารขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (Silent Period)  
    ในกรณีท่ีตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าบริษทัจด

ทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารกลบัมาซ้ือขายตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.2) (ก) แลว้ ก่อนท่ีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ให้
บริษทัจดทะเบียนสั่งหา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ขายหุน้และหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี โดยหลงัจากวนัท่ีหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเร่ิมซ้ือขายครบก าหนดระยะเวลาทุก ๆ  
6 เดือน ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจ านวน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีถูกหา้มขายทั้งหมด ทั้งน้ี ใหน้ าขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุน้
และหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มาบงัคบัใชก้บับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ีโดยอนุโลม 

    อย่างไรก็ตาม หากบริษทัจดทะเบียนสามารถแสดงไดว้่า ณ 
วนัที่บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขอให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียน
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กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น ผูร่้วมทุนใหม่ของบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑก์ าไร 
(Profit Test) ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนหรือขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่น า
หลกัเกณฑ์เร่ืองก าไรสุทธิตามขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ก) (ก.2) มาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนในกรณีน้ี และให้
บริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการหา้มผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารขายหุน้และหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (Silent Period) ท่ีก าหนดในขอ้ 2.2.2 (1) (1.1) (ข) แทน 

  (1.3) การก าหนดเง่ือนไขอ่ืนให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการเพิม่เตมิ  
   ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติมได ้
   (ก) ก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนลงนามในขอ้ตกลงการเขา้จด

ทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์(Listing Agreement) ฉบบัใหม่ 
   (ข) ก าหนดเง่ือนไขให้ด าเนินการใด ๆ หรือเปิดเผยขอ้มูล

เพิ่มเติมเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัจดทะเบียน 
   (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัจดทะเบียนต ้องช้ีแจงข ้อมูลหรือน าส่งหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถ
ด า เนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการได้
ครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุ
เพิกถอนและใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้พร้อมทั้งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  

  ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หาก
บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอให้
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ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้โดยให้บริษทัจดทะเบียน
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 

 (4) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และ
บริษทัจดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจดทะเบียน
ไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการขยายตามขอ้ 2.2.2 (3) (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป     

 หากคณะกรรมการมีค าสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
3. การขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไปเพ่ือยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 ได ้
หรือไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์ไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
บริษทัจดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ/หรือช่วงท่ี 2 ไดช่้วงละ 1 คร้ัง เป็น
ระยะเวลาช่วงละไม่เกิน 1 ปี โดยให้บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อตลาดหลกัทรัพย์
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงการด าเนินการ พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และข้อมูลสนับสนุนในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้ งต้องแสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้  

3.1 มีส่วนของผูถ้ือหุ ้น (ภายหลงัปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี) ไม่น้อยกว่า 50 ลา้น
บาท หรือ มีก าไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท จากการด าเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบ
การเงินประจ าปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุดของรอบปีบญัชีท่ียื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) 

3.2 มีธุรกิจหลกัท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายได้
เชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจหลกั มีใบอนุญาตหรือสัมปทานส าหรับการประกอบธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

3.3 มีแนวทางด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนและมีความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแนวทาง
ดงักล่าวท่ีชดัเจน เช่น มีแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีผ่านความเห็นชอบจากศาล หรือมีสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี และได้
ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการหรือสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวแลว้ เป็นตน้ 
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3.4 มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของส านกังานรวมทั้งมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถว้น 
 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการในแต่ละช่วงให้บริษทัจดทะเบียนตาม
เหตุผลและความจ าเป็นท่ีบริษทัจดทะเบียนไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 

4. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 
 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้  

 

5.     ผลบังคับใช้ 
แนวทางด าเนินการตามหมวด 2 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนซ่ึง
เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

 
 
 

ตวัอย่างแผนภูมิแสดงขั้นตอนด าเนินการ 

 
  
   
 
 
 

9 มี.ค. 65 
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอน เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียน
ส่งงบปีท่ีแสดงส่วนของผูถื้อหุ้น < 0 
หรือ ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ติดต่อกนั 3 ปี หรือ บจ.แจง้หยดุ

ประกอบธุรกิจทั้งหมด 
 
 

11 มี.ค. 68 
- หากด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป

ได้ ตลท.  จะประกาศให้บริษัทจด
ทะเบียนเขา้สู่ช่วงด าเนินการช่วงท่ี 2 

 
- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุเพิก

ถอนหมดไปได้ ตลท.  จะพิจารณา
ด าเนินการตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

11 มี.ค. 70 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

 
- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หล ักทรัพย ์จดทะเบียนกล ับม า
ซื ้ อ ข า ย ได้  ตลท .  จะ พิ จ ารณา
ด าเนินการตามขั้ นตอนเพิกถอน
ต่อไป 

3 ปี 
(ช่วงท่ี 1) 

 

2 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

ข้ึน  NC และ SP 
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แนวทางการพจิารณาส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

เพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีแนวทางในการพิจารณาฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนท่ีเปิดเผยในงบ
การเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวมประจ าปีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี แสดงว่าส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่า
น้อยกว่าศูนย ์ซ่ึงจะเป็นเหตุท่ีท าให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนนั้นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์
จึงไดก้ าหนดแนวทางการพิจารณาส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์
2. ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีปรากฏในงบการเงินมีค่ามากกว่าศูนย ์แต่ผูส้อบ

บญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือไม่แสดงความเห็น และหากปรับปรุงตามความเห็นของผูส้อบ
บญัชีแลว้จะท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย  ์

ในการปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชต้วัเลขท่ีปรากฏเป็นเง่ือนไข
ตามรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้มาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงิน เพ่ือ
พิจารณาการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ดงัน้ี 

2.1 กรณีผูส้อบบญัชีระบุตวัเลขท่ีชดัเจนเป็นเง่ือนไขในรายงานของผูส้อบบญัชี ให้ใช้
ตวัเลขท่ีผูส้อบบญัชีระบุไวน้ั้นเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายของ
สินทรัพย ์เช่น ลูกหน้ี สินคา้คงคลงั หรือเงินลงทุน โดยไม่ระบุตวัเลขมูลค่าเผื่อผลเสียหาย ใหป้รับปรุงโดยใช้
ยอดสินทรัพยท่ี์สงสยันั้นทั้งจ านวนเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.3 กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยตามวิธีส่วน
ไดเ้สีย (Equity Method) ให้ใช้ตวัเลขผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใช้ยอดเงินลงทุนดงักล่าวนั้นทั้งจ านวนมา
ปรับปรุงเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2.4 กรณีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงเป็นภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน (Off 
Balance Sheet) ใหใ้ชต้วัเลขผลกระทบท่ีระบุไวต้ามความเห็นผูส้อบบญัชีเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุ้นตามความเห็นของผูส้อบบญัชีตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนน าส่งงบการเงินมายงัตลาดหลกัทรัพย ์

3. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ประกาศการท่ีหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หากบริษทัจดทะเบียนสามารถแก้ไขให้เหตุดังกล่าวหมดไปได ้กล่าวคือ 
ท าให้ส่วนของผูถ้ือหุ ้นมีค่ามากกว่าศูนย  ์ ทั้ง น้ี  ในการแกไ้ขให้เหตุดงักล่าวหมดไปไดน้ั้น บริษทัจด
ทะเบียนจะใช้วิธีการลดทุนเพียงวิธีการเดียวไม่ได ้ เวน้แต่จะมีวิธีการเพิ่มทุนควบคู่กันไป หรือการมีผูร่้วม
ทุนใหม่ท่ีมีศักยภาพและมีการเพ่ิมทุนเข้ามาในกิจการ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนมีกระแสเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการและช่วยให้ธุรกิจหลกัของบริษทัจดทะเบียนด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืนตามสภาพท่ีควร 

เอกสารแนบหมวด 2 
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และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลและน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัก่อนด าเนินการ โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งงบ
การเงินท่ีผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีขอ้มูลส้ินสุด ณ วนัท่ีบริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ข
เหตุดงักล่าว หรือรายงานท่ีแสดงวา่บริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ขจนพน้เหตุดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมกบั
งบการเงินประจ าปีตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 
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หมวด 3 
แนวทางด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน  

กรณีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมสิีนทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด 
หรือหลกัทรัพย์ระยะส้ัน (Cash Company) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 
1. การด าเนินการก่อนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีบริษัทจดทะเบียน
และ/หรือบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะส้ัน (Cash 
Company) และหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
 1.1 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของตนไปทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดเป็นผลให้บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีสินทรัพย์
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) ตลาดหลกัทรัพย์จะ
ถือว่าบริษทัจดทะเบียนนั้นไม่เหมาะสมเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์อไปตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ในส่วนที่เกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการเม่ือบริษทัจดทะเบียนมี
สินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด  
 1.2 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ีกบัหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 1.1   

 1.2.1  ข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) ไวที้่หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์   

 1.2.2 ข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) ไวที้่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ   

 1.2.3 สั ่งห ้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนนั้นตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชัว่คราว  

 1.3 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash Company เกินกว่า 6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ จะเป็นเหตุ
ให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้ 
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2. การด าเนินการเม่ือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเน่ืองจากบริษัทจดทะเบียน
และ/หรือบริษัทย่อยที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะส้ัน (Cash 
Company)  

2.1 เม่ือบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash Company เกินกวา่ 6 เดือนนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดร้ับรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซ่ึงผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตลาดหลกัทรัพย์
จะประกาศใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พร้อม
ทั้งจะข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น ทั้งน้ี หาก
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวอ้ยู่แลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึน
เคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้นต่อไป แต่หากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนใดยงั
ไม่ไดถู้กข้ึนเคร่ืองหมาย SP ตลาดหลกัทรัพยจ์ะข้ึนเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น รวมทั้งตลาด
หลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหบ้ริษทัจดทะเบียนทราบถึงกรณีท่ีหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดว้ย 

2.2 บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพิกถอนหมดไปและด าเนินการให้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาที่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด โดยตลาดหลกัทรัพยแ์บ่งระยะเวลาด าเนินการดงักล่าวออกเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ช่วง
ด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงท่ี 2 ช่วงด าเนินการเพื่อใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดในแต่ละช่วงด าเนินการดงัน้ี 

  2.2.1 ช่วงที่ 1 ช่วงด าเนินการให้เหตุเพกิถอนหมดไป 
 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไปภายใน 1 ปี 

นับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน กล่าวคือ ตอ้งด าเนินการให้มีธุรกิจหลกัท่ีจะประกอบธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองชัดเจน 
โดยมีปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์มีทรัพยสิ์นท่ีใชป้ระกอบธุรกิจหลกัหรือไดรั้บใบอนุญาต
หรือสมัปทานในการประกอบธุรกิจนั้นซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้ชิงพาณิชย ์เป็นตน้  

  (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนใหห้มดไป
ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาด
หลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนครบระยะเวลาด าเนินการในช่วงท่ี 1 เพ่ือขอยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2 
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถ
ด าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียน
สามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียน
ยา้ยเข้าสู่ช่วงท่ี 2 โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้นต่อไป 
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 (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้
หมดไปไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป 

    หากคณะกรรมการมีค าสัง่เพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจด
ทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

  2.2.2 ช่วงที่ 2 ช่วงด าเนินการเพ่ือให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมา
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์  

 (1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการเพ่ือให้หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษทั
จดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีอย่างครบถว้น ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้ริษทัจดทะเบียนยา้ยเขา้สู่ช่วงท่ี 2  

  (1.1) บริษทัจดทะเบียนตอ้งด าเนินการให้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
หรือขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ” (แลว้แต่กรณี) โดยยกเวน้คุณสมบติัในเร่ืองการกระจาย
การถือหุน้รายยอ่ย ใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) (1.2) 

  (1.2) บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน และมีผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย  

 (2) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้
บริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการในช่วงท่ี 2 เพ่ือขอให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งช้ีแจงขอ้มูลหรือน าส่งหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการให้
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด และหากตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการไดค้รบถว้นตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศให้หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนพน้จากเหตุเพิกถอน
และให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนกลับมาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ พร้อมทั้ งปลด
เคร่ืองหมาย NC และเคร่ืองหมาย SP  ออกจากหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนนั้น  
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 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเปิดเผยขอ้มูลการกลบัมาซ้ือขายตามวรรคหน่ึงให้
ผูล้งทุนทัว่ไปไดท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะ
เร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

 (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียน
อาจขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาการขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้โดยให้บริษทัจด
ทะเบียนด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 

 (4) ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และบริษทัจดทะเบียนไม่มีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด หรือบริษทัจด
ทะเบียนไม่สามารถด าเนินการใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.2 (1) ภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บการขยายตามขอ้ 2.2.2 (3) (แลว้แต่กรณี) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป     
    หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
บริษทัจดทะเบียนนั้นก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
3. การขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงที่ 2  

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการให้หลกัทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยไ์ดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัในการขอขยายระยะเวลาด าเนินการ
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด บริษทัจดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในช่วงท่ี 2 ได ้1 คร้ัง 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการก่อนวนัครบก าหนดระยะเวลาในช่วงท่ี 2 พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและขอ้มูลสนบัสนุนใน
การขอขยายระยะเวลาด าเนินการ รวมทั้งตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดดงัต่อไปน้ีครบถว้นทุกขอ้ 

3.1 มีส่วนของผูถื้อหุ้น (ภายหลงัปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี) ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท 
หรือ มีก าไรสุทธิไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท จากการด าเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบการเงิน
ประจ าปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสล่าสุดของรอบปีบญัชีท่ียื่นค าขอขยายระยะเวลาด าเนินการซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี (แลว้แต่กรณี) 



 

24 

3.2 มีแนวทางด าเนินการเพ่ือกลบัมาซ้ือขายและมีความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแนวทาง
ดงักล่าวท่ีชดัเจน 

3.3 มีกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของส านกังานและมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
ครบถว้น  

 ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาขยายระยะเวลาให้บริษทัจดทะเบียนตามเหตุผลและความจ าเป็นท่ี
บริษทัจดทะเบียนไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

 
4. การเปิดเผยความคืบหน้าการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

 บริษทัจดทะเบียนมีหนา้ท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัความคืบหนา้ของการด าเนินการในช่วงท่ี 1 และ
ช่วงท่ี 2 ต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการน าส่งงบการเงิน หรือภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่ง
งบการเงินในแต่ละไตรมาส ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีความคืบหนา้ในการด าเนินการดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั ใหบ้ริษทั
จดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้  

 

5. ผลบังคับใช้ 

แนวทางด าเนินการตามหมวด 3 น้ีจะใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุท าใหหุ้น้สามญัเขา้ข่ายอาจถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยมีลกัษณะเป็น Cash 
Company ซ่ึงเขา้ลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.3 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  
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ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการ  

 
 

  
   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 มิ.ย. 65 
ตลท. ประกาศให้หุ้นสามญั
ของ บริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หลงัการ
ประกาศเป็น Cash Company 
เป็นเวลา 6 เดือน 

 

1 มิ.ย. 66 
- หากด าเนินการให้เหตุเพิกถอน

หมดไปได้ ตลท. จะประกาศให้
บ ริ ษัท จดทะ เ บี ย น เ ข้ า สู่ ช่ ว ง
ด าเนินการช่วงท่ี 2 

 
- หากไม่สามารถด าเนินการให้เหตุ
เ พิกถอนหมดไปได้  ตลท .  จะ
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน
เพิกถอนต่อไป 

     3 มิ.ย. 67 
- หากด าเนินการให้หลักทรัพย์จด

ทะเบียนกลบัมาซ้ือขายได ้ตลท. จะ
ประกาศให้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
กลบัมาซ้ือขาย 

 
- หากไม่สามารถด า เ นินการให้
หลักทรัพย์จดทะเบียนกลับมาซ้ือ
ขายได ้ตลท.จะพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอนเพิกถอนต่อไป 

ข้ึน  NC และ SP 
 1 ปี 

(ช่วงท่ี 1) 
 

1 ปี 
(ช่วงท่ี 2) 

 


