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สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

เรื�อง 
การปรบัปรงุเกณฑเ์พิกถอนหลกัทรพัย ์

 
ระหว่างวนัที$ 27 มถุินายน – 26 กรกฎาคม 2560 

 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบคุณทุกท่านที$ไดร้่วมแสดงความคดิเหน็
เรื$องการปรบัปรงุเกณฑเ์พกิถอนหลกัทรพัย ์ 

ในการนี7ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ที$ได้รบัจากผู้ตอบแบบสอบถามซึ$ง
ประกอบไปดว้ย ที$ปรกึษาทางการเงนิ 6 ราย และชมรมวาณิชธนกจิ นอกจากนี7 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัฟัง
ความคดิเหน็จากกลุ่มย่อย (Focus Group) กบัสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย และ
บรษิทัจดทะเบยีนที$เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน จงึขอรวมความคดิเหน็ของ Focus Group ไวใ้นการสรุปผลการรบั
ฟังความเหน็ฉบบันี7ดว้ย  

ทั 7งนี7 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะนําความคดิเหน็ของทุกท่านมาพจิารณาเพื$อปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นเรื$องนี7
ต่อไป 
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ข้อเสนอที� 1: รวบรวมเหตเุพิกถอนไว้ในเกณฑเ์ดียวกนัและกาํหนดให้ชดัเจน 

เสนอรวบรวมเหตุเพกิถอนที$ปัจจุบนักาํหนดไวใ้นเกณฑอ์ื$นมาใวใ้นเกณฑเ์พกิถอนและกาํหนดใหช้ดัเจน 
เพื$อใหส้ะดวกต่อการอา้งองิ เหน็ภาพรวมชดัเจน ไดแ้ก่ (1) การเป็น Cash company (2) การไม่แกไ้ขเหตุเพกิ
ถอนหรอืไม่มคีุณสมบตักิลบัมาซื7อขายภายในเวลาที$กาํหนด และ (3) การถูกขึ7นเครื$องหมาย SP เกนิกว่า 2 ปี 
เนื$องจากฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี$เกี$ยวขอ้ง หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

ความเหน็ที�ได้รบั: ผูร้ว่มแสดงความเหน็เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอปรบัปรงุเกณฑโ์ดยไมม่คีวามเหน็ใดเพิ$มเตมิ 

ข้อเสนอที� 2: ปรบัปรงุกระบวนการแก้ไขเหต ุ

ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารพจิารณาการกลบัมาซื7อขายของบรษิทัจดทะเบยีนที$เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิ
ถอนใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก ่การแกไ้ขเหตุแหง่การเพกิถอนใหห้มดไปได ้และความสามารถทางธุรกจิเพื$อกลบัมา
ซื7อขาย (Resume Trading) โดยรวมการพจิารณา 2 ประเดน็ไวใ้นขั 7นตอนเดยีวกนัและใหเ้วลารวมทั 7งสิ7น 3 ปี 
(คณะกรรมการอาจขยายไดอ้กี 1 ปี) ทาํใหข้ ั 7นตอนการดาํเนินการไมช่ดัเจน    

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเสนอแบ่งการแกไ้ขเป็น 2 ช่วง คอื ช่วงแกไ้ขเหตุเพกิถอนและช่วงกลบัมาซื7อขาย 
และกาํหนดระยะเวลาแกไ้ขแต่ละชว่งแตกต่างกนัตามเหตุเพกิถอน โดยไม่ไดล้ดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิ
ถอนลง ทั 7งนี7 เพื$อใหบ้รษิทัมรีะยะเวลาแกไ้ขที$เหมาะสม ซึ$งหากบรษิทัแกไ้ขเหตุเพกิถอนไดแ้ลว้ จะใหบ้รษิทั
ดําเนินการแกไ้ขคุณสมบตัใิหก้ลบัมาซื7อขายภายในเวลาที$กาํหนด สรุปการปรบัปรุงได้ตามอกัษรสนํี7าเงนิใน
ตารางที$ 1  

ตารางที$ 1 สรปุขอ้เสนอปรบัปรงุเกณฑเ์พกิถอนหุน้  

เหตุเพกิถอน กระบวนการแกไ้ข 
1.  ฐานะการเงนิ 

1.1 Equity < 0  
1.2 สนิทรพัย์ลดลงอย่างมีนัยสําคญั 

หรอืหยดุประกอบกจิการ 
1.3 ผูส้อบบญัชไีม่แสดงความเห็น 3 

ปีตดิต่อกนั 

• ระยะเวลาแกไ้ข 3+1 ปี  
o ชว่งพน้เหตุ: 3+1 ปี  
o ชว่งกลบัมาซื7อขาย: 2 ปี  

• เงื$อนไขการกลบัมาซื7อขาย พจิารณาทกุขอ้ ดงันี7 
o Equity: SET 300 / mai 50 ลา้นบาท  
o กาํไร 1 ปี หรอื 4 ไตรมาส: SET 30 / mai 10 ลา้นบาท  
o ปรบัโครงสรา้งหนี7มากกว่า 75%  
o พจิารณากระแสเงนิสดและขาดทนุสะสม  
o คุณสมบตัติามเกณฑด์ํารงสถานะ ยกเว้นเรื$อง Free float 

รวมทั 7งตอ้งม ีFree float  15% 
o ออกจากการฟื7นฟูกจิการผา่นศาล 



                                                                                           สรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรงุเกณฑเ์พกิถอนหลกัทรพัย ์

3 

 

เหตุเพกิถอน กระบวนการแกไ้ข 
2. ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืเกณฑ์  หรอืไม่

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญั  
2.1 เป็น Cash company เกนิ 6 เดอืน  
2.2  ส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 6 

เดือน หรือส่งงบการเงินที$ถูกสั $ง
แก้ไขล่าช้า 1 เดือน หลังกําหนด
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. เกนิ 6 เดอืน 
นบัจากวนัที$ถกูสั $งแกไ้ข  

2.3 ถูกขึ7น SP เกนิกว่า 2 ปี เนื$องจาก
ฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอื
เกณฑ ์หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

• ระยะเวลาแกไ้ข Cash company 1 ปี, สง่งบการเงนิลา่ชา้ 6 เดอืน  
o ชว่งพน้เหตุ: 1 ปี 
o ชว่งกลบัมาซื7อขาย: 1 ปี  

• เงื$อนไขการกลบัมาซื7อขาย  
o Cash company: มคีณุสมบตัติามเกณฑร์บัหุน้ โดยม ีFree 

float 15% 
o สง่งบการเงนิล่าชา้: สง่งบการเงนิที$ล่าชา้ และส่งงบการเงนิ

ตามกําหนดอกี 2 งวดตดิกนั โดยรายงานผูส้อบบญัชตี้อง
ไม่เป็นแบบมีเงื$อนไข ถูกจํากดัขอบเขตโดยบริษัทหรือ
ผูบ้รหิาร หรอืแสดงความเหน็ว่างบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 

3.ไม่แกไ้ขเหตุเพกิถอนหรอืไม่มคีุณสมบตัิ
กลบัมาซื7อขายไดภ้ายในเวลาที$กาํหนด 

 
- 

4. อื$นๆ เชน่ ถูกศาลสั $งพทิกัษ์ทรพัย ์ แลว้แต่กรณี 

ความเหน็ที�ได้รบั: ผูร้่วมแสดงความเหน็ทั 7งหมดเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอที�มกีารขยายระยะเวลาออกไปและแบ่ง
ช่วงในการแก้ไขเป็น 2 ช่วง ซึ�งจะทําให้บรษิัทมเีวลาแก้ไขสอดคล้องกบัสถานการณ์จริง โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามและ Focus group มคีวามเหน็เพิ$มเตมิ ดงัต่อไปนี7 

� ให้รวมระยะเวลาในการแก้ไขเหตุและการกลบัมาซื7อขาย แทนการแยกกําหนดเป็นแต่ละช่วง 
เพื$อใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นในการดําเนินการ และควรกาํหนดใหร้ะยะเวลาในการแกไ้ขเหตุและ
กลบัมาซื7อขายสาํหรบับรษิทัที�เขา้ขา่ยเป็น Cash company เทา่กบักรณีเหตุฐานะการเงนิ 

� ไม่ควรกาํหนดเงื$อนไขการยา้ยกลบัโดยใหบ้รษิทัม ีFree float 15% เนื�องจากบรษิทัที$ผ่านการ
ฟื7นฟูกจิการอาจปฏบิตัไิม่ได ้โดยเฉพาะบรษิทัที$มกีารปรบัโครงสรา้งการถอืหุน้โดยการแปลงหนี7
เป็นทุน หรอืเพิ$มทุนจนม ีFree float ก่อนกลบัมาซื7อขายตํ$ากว่า 15% และเมื$อยงัไม่กลบัมาซื7อ
ขาย กไ็มส่ามารถซื7อขายเปลี$ยนมอืเพื$อเพิ$ม Free float ได ้ 

� เสนอให้พจิารณางบการเงนิสอบทานแทนงบการเงนิตรวจสอบ 4 ไตรมาส เนื�องจากมีความ
ยุง่ยากในทางปฏบิตัแิละมคีา่ใชจ้่ายสงู  

� ขอ้เสนอแนะอื$นๆ เชน่ 
o ควรกําหนดกรอบเวลาในการอนุมตัิการกลบัมาซืCอขายและแจ้งความคบืหน้าให้แก่บรษิัท

ทราบ และหากมขี ั Cนตอนในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. กค็วรระบุในประกาศดว้ย 
o หากบรษิัทไม่สามารถดําเนินการให้เขา้เกณฑ์ผ่อนผนัได้ครบทุกขอ้ ควรจะเพกิถอนทนัท ี

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่ควรใชดุ้ลยพนิิจขยายระยะเวลาโดยไม่มหีลกัเกณฑร์องรบัแบบที$เคย
ปฏบิตั ิ 

o ควรมคีณะทํางานตดิตามการแกไ้ขเหตุเพกิถอน และกาํหนดเป้าหมายที$ชดัเจน หากบรษิทั
ละเลยหรอืไม่มคีวามตั 7งใจจรงิในการแก้ไขปัญหา คณะทํางานอาจเสนอให้คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาใหเ้พกิถอนกอ่นกาํหนดได ้
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o ควรมมีาตรการลงโทษที$เขม้ขน้ขึ7น สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนที$ไม่มคีวามตั 7งใจจรงิ หรอืละเลย
ในการแกไ้ขใหบ้รษิทัพน้เหตุเพกิถอน 

o ควรมมีาตรการกระตุน้ใหบ้รษิทัที$เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนเร่งแกไ้ขปัญหา เช่น การพจิารณา
ลดคา่ธรรมเนียมต่างๆ หากบรษิทัสามารถแกไ้ขปัญหาไดภ้ายในระยะเวลาที$กาํหนด เป็นตน้ 

ข้อเสนอที� 3: ปรบัปรงุเกณฑเ์พิกถอนหลกัทรพัยอื์�น 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดเ้สนอปรบัปรุงเกณฑเ์พกิถอนหลกัทรพัยอ์ื$นเพื$อใหเ้กณฑเ์พกิถอนครอบคลุม สอดคลอ้ง
กนั และมแีนวทางที$ชดัเจน ดงันี7  

• เพิ$มเตมิเหตุเพกิถอนสําหรบัหลกัทรพัย์ที$มลีกัษณะคล้ายหุน้ ได้แก่ REIT, Infrastructure Fund, 
Infrastructure Trust โดยใชแ้นวทางการดาํเนินการเชน่เดยีวกบัหุน้โดยอนุโลม  

• กาํหนดเกณฑ์เพกิถอนของหลกัทรพัย์ที$ยงัไม่มเีกณฑ์เพกิถอน ไดแ้ก่ Property Fund, Mutual 
Fund, Warrant, Transferable Subscription Right ตามลกัษณะสนิคา้  

สรปุการปรบัปรงุตามอกัษรสนํี7าเงนิในตารางที$ 2  

ตารางที$ 2 สรปุขอ้เสนอปรบัปรงุเกณฑเ์พกิถอนหลกัทรพัยอ์ื$น  

REIT / Infrastructure Fund / Infrastructure Trust  
Property Fund  
/ Mutual Fund  

Warrant / Transferable 
Subscription Right 

Mandatory Delist    

• หลกัทรพัยม์คีุณสมบตัไิม่ครบ � � 

• Issuer ฝ่าฝืนเกณฑ ์เปิดเผยเทจ็หรอืไม่เปิดเผยขอ้มลู หรอื
ดาํเนินการที$อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 

� - 

• ผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเหน็ตดิต่อกนั 3 ปี  � - 

• เลกิตามเหตุที$ระบุในโครงการ หรอืเลกิตามเกณฑส์าํนักงาน 
ก.ล.ต. หรอืครบอายโุครงการ  

� � 

• ไมแ่กไ้ขเหตุเพกิถอนหรอืไมม่คีณุสมบตักิลบัมาซื7อขาย 
ภายในเวลาที$กาํหนด 

• ถกู SP มากกว่า 2 ปี เนื$องจากไมป่ฏบิตัติามเกณฑห์รอืไม่
เปิดเผยขอ้มลู  

- หลกัทรพัยห์รอื 
หลกัทรพัยอ์า้งองิ 

ถกูเพกิถอน 

Voluntary Delist ตอ้งม ีReasonable Exit  � � 

ความเหน็ที�ได้รบั: ผูร้ว่มแสดงความเหน็เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอปรบัปรงุเกณฑโ์ดยไมม่คีวามเหน็ใดเพิ$มเตมิ  
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ความเหน็เบื0องต้นของตลาดหลกัทรพัยฯ์   

การปรบัระยะเวลาแกไ้ขใน 2 ช่วง นั 7นมวีตัถุประสงคเ์พื$อเร่งใหบ้รษิทัรบีแกไ้ขคุณสมบตั ิโดยกาํหนด
ระยะเวลาในแต่ละชว่งจากสถติกิารแกไ้ขคณุสมบตัขิองบรษิทัที$เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนในอดตีประกอบกบัการ
พจิารณาถงึผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ อย่างไรกต็าม ในกรณีที$บรษิทัแกไ้ขเหตุเพกิถอนในช่วงที$หนึ$งไดเ้รว็ แต่ไม่
สามารถปรบัปรุงคุณสมบตัิภายในกําหนดในช่วงที$สอง อาจขอขยายระยะเวลาเพิ$มตามความเหมาะสม ซึ$ง
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอีาํนาจขยายระยะเวลาไดโ้ดยพจิารณาความคบืหน้าและความตั 7งใจในการ
แกไ้ขปัญหาของของบรษิทัจดทะเบยีน และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ย อกีทั 7งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่ได้
ลดระยะเวลาของการแกไ้ขเหตุตามเกณฑ์ปัจจุบนั เพยีงปรบัเป็น 2 ช่วงเพื$อใหก้ารดําเนินการมคีวามชดัเจน 
และใหร้ะยะเวลาบรษิทัในการแกไ้ขคณุสมบตัเิพิ$มเตมิในชว่งที$ 2   

ในส่วนของ Cash company ที$ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้วลาในการแกไ้ขสั 7นกว่ากรณีฐานะการเงนินั 7น 
เนื$องจากเป็นปัญหาที$เกดิจากการที$บรษิทัดําเนินการขายทรพัย์สนิหลกัของบรษิทัออกไป ซึ$งบรษิทัสามารถ
วางแผนหาธุรกจิใหมไ่ดล้่วงหน้า ซึ$งต่างจากกรณีฐานะการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดก้าํหนดระยะเวลาแกไ้ข
ที$สอดคล้องกบัเหตุเพกิถอน โดยสอดคล้องกบัหลกัการของตลาดต่างประเทศ และเป็นไปตามหลกัการของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั ที$กาํหนดระยะเวลาแกไ้ขที$ส ั 7นกว่ากรณีฐานะการเงนิ  

การกาํหนดใหบ้รษิทัที�จะกลบัมาซืCอขายตอ้งม ีFree float 15% ตามเกณฑด์ํารงสถานะนั Cน เนื�องจาก
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องคณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีน เพื�อใหม้ั �นใจว่าการซืCอขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัมคีวามเป็นธรรมและมสีภาพคล่องเพยีงพอ  

สาํหรบัการพจิารณาเงื$อนไขในการยา้ยกลบั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะพจิารณาจากงบการเงนิประจําปี
หรอืงบการเงนิ 4 ไตรมาส ที$ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัช ีเนื$องจากให้ทางเลือกกบัให้บรษิัทยื$นขอ
กลบัมาซื7อขายในระหว่างปีได ้อยา่งไรกต็าม การพจิารณาผลประกอบการในงบการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ
พจิารณากาํไรสุทธจิากการดําเนินงานที$เกดิจากธุรกจิหลกัเช่นเดยีวกบักรณี New listing เพี$อใหม้ั $นใจว่าธุรกจิ
หลกัของบรษิทัจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละกาํไรใหบ้รษิทัไดต่้อไป     

 


