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ส่วนท่ี 1:  บทน า 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) มกีารพฒันากฎเกณฑต์่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไวซ้ึง่
คณุภาพของบรษิทัจดทะเบยีน และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของการซือ้ขาย (fair and orderly market) รวมถงึการเปิดเผย
ข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน  ตามโครงการ Regulatory Reform โดยในครัง้นี้                 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้บทวนหลกัเกณฑใ์น 2 เรือ่ง เพือ่ใหก้ฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย ไดแ้ก ่ 

1. หลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัย ์โดยปรบัปรงุเกีย่วกบัระยะเวลาทีจ่ะใหบ้รษิทัจดทะเบยีนด าเนินการแกไ้ขเหตุ
แห่งการเพกิถอนใหม้คีวามเหมาะสม ซึง่จะเป็นการกระตุน้ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเร่งแกไ้ขเหตุเพกิถอนและด าเนินการเพื่อให้
กลบัมาซือ้ขายไดโ้ดยเรว็ อนัจะเป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหุน้และผูล้งทนุ 

2. หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูล โดยปรบัปรุงกฎเกณฑ์ใหม้คีวามชดัเจนส าหรบัผูป้ฏบิตั ิซึ่งจะท าใหผู้ล้งทุนไดร้บั
ทราบขอ้มลูส าคญัอยา่งเทา่เทยีมและทนัต่อเหตุการณ์  

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงขอรบัฟังความคดิเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้มูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ปรบัปรงุหลกัเกณฑข์า้งตน้ โดยทา่นสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่
9 พฤศจกิายน 2563 ทางลงิก ์https://forms.gle/XeTycWRDboL2gjpE7 หรอื Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 

ทัง้นี้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนโยบายก ากับตลาด  โทรศัพท์ 02-009-9806,                             
02-009-9804 หรอืที ่Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

2.1 หลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัย ์

ปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดก้ าหนดเหตุทีท่ าใหหุ้น้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนจากการเป็น
หลกัทรพัย์จดทะเบยีน (“เหตุเพกิถอน”) ไว้หลายเหตุ โดยเหตุเพกิถอนบางเหตุนัน้เป็นเหตุทีบ่รษิทัจดทะเบยีนสามารถ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปได้ เช่น บริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงนิ  บริษัทจดทะเบียนมีการ
ด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิทีไ่ม่มัน่คง และบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ลกัษณะการเป็น Cash Company ซึง่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ไดก้ าหนดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนเป็น 2 ชว่ง ไดแ้ก ่ 

ช่วงที่ 1 (Stage 1) เป็นช่วงที่บรษิัทจดทะเบียนต้องด าเนินการแก้ไขเหตุเพกิถอนให้หมดไป โดยหลกัทรพัย์ของ        
บรษิทัจดทะเบยีนเขา้เหตุเพกิถอนดว้ยเหตุใด บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งแกไ้ขเพือ่ใหเ้หตุเพกิถอนนัน้หมดไป  

ชว่งที ่2 (Stage 2) เป็นชว่งทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้คีุณสมบตักิลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนจะแตกต่างกนัไปในแต่ละเหตุเพกิถอน เพื่อกระตุน้ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเร่ง
แกไ้ขเหตุเพกิถอนและกลบัมาซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้โดยในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไม่สามารถด าเนินการแกไ้ข
เหตุเพกิถอนและไม่สามารถกลบัมาซื้อขายไดต้ามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจเพกิถอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ได ้นอกจากนี้ ในกรณีบรษิทัจดทะเบยีนเขา้เหตุเพกิถอนหลายเหตุ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จะพจิารณาเหตุเพกิถอนแต่ละเหตุแยกออกจากกนั และพจิารณาการเพกิถอนตามเหตุเพกิถอนทีค่รบก าหนดระยะเวลากอ่น 

อยา่งไรกด็ ีเพือ่ใหห้ลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งดงักล่าวมคีวามชดัเจนและเขา้ใจงา่ย รวมทัง้เพือ่ใหบ้รษิทั
จดทะเบยีนมรีะยะเวลาทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขเหตุเพกิถอน ซึง่จะเป็นการกระตุน้ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเรง่แกไ้ขเหตุเพกิถอน
และด าเนินการเพื่อให้กลบัมาซื้อขายได้โดยเรว็ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผูล้งทุน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเสนอ
ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัย ์โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรงุส าหรบัแต่ละเหตุเพกิถอน ดงัต่อไปนี้ 

(1) ปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนัครบก าหนด1 

งบการเงินเป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน การที่บริษัทจดทะเบียนไม่น าส่ง            
งบการเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืน าส่งงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเหน็ว่างบการเงนิไม่ถูกตอ้ง (รวมเรยีก 
“กรณีบรษิทัจดทะเบยีนไม่น าส่งงบการเงนิ”) จงึเป็นกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรอืการตัดสนิใจของผู้ลงทุน  และถือเป็นสญัญาณเตือนอย่างหนึ่งว่าบรษิัท           
จดทะเบยีนมปัีญหาในการด าเนินงานและการบรหิารงานภายใน อนัอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมากแก่ผูถ้อืหุน้ ซึ่ง
กรณีดงักล่าวจงึเป็นเหตุใหหุ้น้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนได ้

• หลกัเกณฑก์ารเพกิถอนในปัจจุบนั 

1. การประกาศเขา้เหตุเพกิถอน: กรณีบรษิทัจดทะเบยีนไม่น าส่งงบการเงนิ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะหยุดพกั
การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว โดยจะขึน้เครื่องหมาย Suspension (SP) 
ไว้ที่หลกัทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียนนัน้ และให้บรษิัทจดทะเบียนเร่งน าส่งงบการเงนิงวดดังกล่าว
ภายในระยะเวลา 6 เดอืนนับแต่วนัครบก าหนดส่งงบการเงนิ และหากครบก าหนด 6 เดอืนแลว้ บรษิทั         

                                                           
1
 คอื บรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิหรอืน าสง่ล่าชา้ เกนิกวา่ 6 เดอืน หรอืน าสง่งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเหน็วา่งบการเงนิไมถู่กตอ้ง 
หรอืบรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิทีส่ านกังาน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขหรอืน าสง่ล่าชา้ เกนิกวา่ 6 เดอืน 
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จดทะเบยีนยงัไม่สามารถน าส่งงบการเงนิงวดนัน้ได้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศใหห้ลกัทรพัย์ของ
บรษิทัจดทะเบยีนมเีหตุทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน (“ประกาศเขา้เหตุเพกิถอน”) พรอ้มทัง้ขึน้เครือ่งหมาย 
Non-Compliance (NC) ทัง้นี้ หากต่อมาบรษิทัจดทะเบยีนไม่น าส่งงบการเงนิงวดใดเกนิกว่า 6 เดอืนนบั
แต่วนัครบก าหนดอกีอกี ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศเขา้เหตุเพกิถอนเพิม่เตมิส าหรบังบการเงนิทุก
งวดทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไมไ่ดน้ าสง่นัน้ 

2. ขัน้ตอนด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุเพกิถอนและเพื่อใหม้คีุณสมบตัิกลบัมาซื้อขายได้: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะใหบ้รษิทัจดทะเบยีนด าเนินการเพือ่แกไ้ขเหตุเพกิถอน ออกเป็น 2 ชว่ง ไดแ้ก ่ 

- ช่วงที ่1 (Stage 1): เป็นระยะเวลาเพื่อการแกไ้ขเหตุเพกิถอน โดยบรษิทัจดทะเบยีนจะต้องน าส่งงบ
การเงนิงวดทีไ่ม่น าสง่ภายใน 1 ปีนับแต่วนัทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศเขา้เหตุเพกิถอน หากบรษิทัจด
ทะเบยีนสามารถด าเนินการได ้บรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวจะยา้ยเขา้สู ่Stage 2 

- ชว่งที ่2 (Stage 2): เป็นระยะเวลาด าเนินการเพือ่ใหม้คีณุสมบตักิลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้
โดยบรษิัทจดทะเบียนจะต้องน าส่งงบการเงนิงวดที่ไม่น าส่งให้ครบทุกงวด และต้องน าส่งงบการเงนิ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอีก 2 งวดติดต่อกนั โดยจะต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัทีไ่ดย้า้ยเขา้สู ่Stage 2   

ในกรณีบรษิัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงนิหลายงวด และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ประกาศเขา้เหตุ            
เพิกถอนส าหรบังบการเงนิทุกงวดที่บรษิัทจดทะเบียนไม่ได้น าส่ง บริษัทจดทะเบียนจะมรีะยะเวลา
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุเพกิถอนทีแ่ตกต่างกนัไปส าหรบังบการเงนิแต่ละงวด ยกตวัอย่างกรณีบรษิทั    
จดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิจ านวน 2 งวด ดงัรปู  

 
• ข้อเสนอ: เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนของขัน้ตอนด าเนินการ ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงขอเสนอปรบัปรุง

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการประกาศเขา้เหตุเพกิถอน เนื่องจากการไมน่ าส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไม่ว่างวดเดยีวหรอืหลายงวด เป็นเหตุเพกิถอนเดยีวทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึจะประกาศ
เขา้เหตุเพกิถอนเฉพาะงบการเงนิงวดแรกทีไ่มไ่ดน้ าส่งเพยีงครัง้เดยีว รวมทัง้จะปรบัปรงุเงือ่นไขการยา้ยเขา้
สู่ Stage 2 ให้สอดคล้องกันด้วย ทัง้นี้  ระยะเวลาทัง้หมดที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้บริษัทจดทะเบียน
ด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุเพกิถอนทัง้กระบวนการ (ทัง้ Stage 1 และ Stage 2 รวมกนั) ยงัคงมรีะยะเวลาเทา่
เดมิ โดยสรปุขอ้เสนอในการปรบัปรงุไดด้งันี้ 
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กระบวนการ ปัจจบุนั ขอ้เสนอ 
การประกาศเขา้
เหตุเพกิถอน 
(การเขา้สู ่Stage 
1)  

ประกาศทกุครัง้ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไม่
น าสง่งบการเงนิเกนิกว่า 6 เดอืน 
(ประกาศส าหรบังบการเงนิแตล่ะงวด) 

ประกาศเฉพาะงบการเงนิงวดแรกที่
บรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่เกนิกว่า 6 
เดอืน โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะ
ยงัคงออกขา่วแจง้การไมน่ าสง่งบ
การเงนิในแต่ละงวดและก าหนด
ระยะเวลาในการแกไ้ข เพือ่ใหผู้้
ลงทนุและบรษิทัจดทะเบยีนทราบ  

การยา้ยจาก Stage 
1 เขา้สู ่Stage 2 

เมื่อน าส่งงบการเงนิที่เข้าเหตุเพิกถอน
งวดใดงวดหนึ่งได้ภายใน 1 ปี นับจาก
วนัทีป่ระกาศเขา้เหตุเพกิถอนส าหรบังบ
การเงนิแต่ละงวด 

เมื่อน าส่งงบการเงินที่ไม่น าส่งเกิน
กว่า 6 เดอืน ได้ครบทุกงวด ภายใน 
2 ปี นบัจากวนัทีป่ระกาศเขา้เหตุเพกิ
ถอน  

การยา้ยจาก Stage 
2 เพือ่กลบัมาซือ้
ขาย  

เมือ่น าสง่งบการเงนิทีไ่มน่ าสง่ไดค้รบทกุ
งวด และน าสง่งบการเงนิภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 2 งวดตดิต่อกนั โดย
รายงานผูส้อบบญัชตีอ้งไมม่ลีกัษณะทีท่ า
ใหง้บการเงนิไมน่่าเชือ่ถอื2 ซึง่ตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี และ
อาจขอขยายเวลาไดอ้กี 1 ปี  

เมือ่น าสง่งบการเงนิทีไ่มน่ าสง่ไดค้รบ
ทกุงวด และสง่งบการเงนิภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 2 งวดตดิต่อกนั 
โดยรายงานผูส้อบบญัชตีอ้งไมม่ี
ลกัษณะทีท่ าใหง้บการเงนิไม่
น่าเชือ่ถอื ซึง่ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน 1 ปี ทัง้นี้ จะไมส่ามารถ
ขอขยายเวลาได ้ 

รวมระยะเวลาแกไ้ข 3 ปี 3 ปี 

(2) ปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์กรณีบริษทัจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

เนื่องจาก AC เป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลให้บรษิัทจดทะเบียนมีการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มรีะบบการ
รายงานขอ้มลูและระบบควบคุมภายในทีน่่าเชื่อถอื รวมถงึมกีารด าเนินงานทีไ่ดม้าตรฐานและเป็นไปในแนวทางทีถู่กตอ้ง อนัจะ
เป็นประโยชน์แกผู่ถ้อืหุน้และผูล้งทนุ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งม ีAC อยา่งน้อย 3 ราย  

• เกณฑปั์จจุบนั: กรณีบรษิทัจดทะเบยีนม ีAC ไมค่รบ 3 ราย และไมส่ามารถแต่งตัง้ใหค้รบไดภ้ายในระยะเวลาที ่
ก าหนด  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะด าเนินการดงันี้ 

- เมื่อครบ 3 เดือนนับแต่วนัที่ม ีAC ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย 
Notice Pending (NP) ทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน 

- เมื่อครบ 6 เดอืนนับแต่วนัทีม่ ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด และบรษิทัจดทะเบยีนยงัคงไม่สามารถตัง้ 
AC ได ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะหยดุพกัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว โดยการ
ขึน้เครือ่งหมาย SP ไวท้ีห่ลกัทรพัยน์ัน้ 

                                                           
2 รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นลักษณะดังต่อไปน้ี  (1) มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในหรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์  หรือ                    
บรษิทัจดทะเบยีนไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป (2) ไมแ่สดงความเหน็ต่องบการเงนิกรณีถูกจ ากดัขอบเขต  

 การตรวจสอบโดยการกระท าหรอืไมก่ระท าของบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร หรอื (3) แสดงความเหน็วา่งบการเงนิไมถู่กตอ้ง 
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- เมื่อครบ 9 เดอืนนับแต่วนัทีม่ ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด และบรษิทัจดทะเบยีนยงัคงไม่สามารถตัง้ 
AC ได้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศใหห้ลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนเขา้เหตุเพกิถอน พรอ้มทัง้ขึน้
เครือ่งหมาย NC  

- เมื่อครบ 1 ปีนับแต่วนัทีม่ ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด และบรษิทัจดทะเบยีนยงัคงไม่สามารถตัง้ AC 
ได ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาการเพกิถอนหลกัทรพัยน์ัน้  

• ขอ้เสนอ: เนื่องจากการที่บรษิัทจดทะเบยีนไม่สามารถแต่งตัง้ AC ได้มกัเกดิจากสาเหตุอื่นร่วมด้วย เช่น มี
ปัญหาเรื่องการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ, มปัีญหาความขดัแยง้กนัระหว่างผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจตอัง
ใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อให้บรษิัทจดทะเบยีนมรีะยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพกิถอนที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเหตุอืน่ๆ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัย์ 
กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนม ีAC ไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด ดงันี้ 

- เมื่อครบ 3 เดอืนนับแต่วนัทีม่ ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เครื่องหมาย NP 
ทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน  

- เมื่อครบ 6 เดอืนนับแต่วนัทีม่ ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด และบรษิทัจดทะเบยีนยงัคงไม่สามารถตัง้ 
AC ได ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะหยดุพกัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว โดยการ
ขึน้เครือ่งหมาย SP ไวท้ีห่ลกัทรพัยน์ัน้ 

- หากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย SP ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 2 ปีแลว้ และบรษิทัจดทะเบยีน
ยังคงไม่สามารถตัง้ AC ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาการเพิกถอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ได ้ 

 

(3) ยกเลิกหลกัเกณฑ ์กรณีสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนัยส าคญั 

• หลกัเกณฑปั์จจุบนั: เนื่องจากการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นเรื่องส าคญัทีแ่สดงถงึ
ความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในการด าเนินธุรกิจต่อไป (Going concern) ตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงได้
ก าหนดให้กรณีที่บรษิัทจดทะเบียน “มสีนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานลดลงหรอืก าลงัจะลดลงในจ านวนทีม่ี
นัยส าคญั เนือ่งจากการขาย การจ าหน่าย การใหเ้ช่า การแยกส่วนออกไป การหยุดผลติ การละทิ้ง การท าลาย 
การเสือ่มคุณภาพ การถูกยดึ การถูกเวนคนื หรอืกรณีอืน่ใดทีท่ าให้เกดิผลในลักษณะเดียวกนั ” เป็นเหตุที่
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนได้ 
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• ขอ้เสนอ: เนื่องจากการทีบ่รษิทัจดทะเบยีน “มสีนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นการด าเนินงานลดลงหรอืก าลงัจะลดลงในจ านวน
ทีม่นีัยส าคญั เนือ่งจากการขาย การจ าหน่าย การให้เช่า การแยกส่วนออกไป การหยุดผลิต การละทิ้ง การ
ท าลาย การเสือ่มคณุภาพ การถกูยดึ การถกูเวนคนื หรอืกรณีอืน่ใดทีท่ าใหเ้กดิผลในลกัษณะเดยีวกนั” เป็นเพยีง
เรื่องทีเ่กีย่วเนื่องและสามารถพจิารณาไดจ้ากกรณีผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนมี
ความไม่มัน่คงกรณีอื่นได้ เช่น การหยุดประกอบกจิการ, ผู้สอบบญัชไีม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ 3 ปี
ตดิต่อกนั, บรษิทัจดทะเบยีนมสี่วนของผูถ้อืหุน้น้อยกว่าศูนย์ ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึขอเสนอให้ยกเลกิ
เหตุเพกิถอนกรณบีรษิทัจดทะเบยีนมสีนิทรพัยล์ดลงในจ านวนทีม่นียัส าคญั   

(4) ปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์กรณีบริษทัจดทะเบียนช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ 

• หลกัเกณฑ์ปัจจุบนั: ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนดใหก้รณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีน “มกีารช าระบญัชเีพือ่เลกิกจิการ” 
เป็นเหตุทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนได ้ 

• ขอ้เสนอ: เนื่องจากกระบวนการช าระบญัชอีาจใชร้ะยะเวลานานซึง่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาทีแ่น่นอนได้ อกี
ทัง้กฎหมาย3 ก าหนดใหเ้ลกิบรษิทัเมื่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีติใหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงตามทีก่ าหนด โดยการเลกิ
บรษิทัใหม้ผีลนบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนเลกิบรษิทั แต่ถา้การช าระบญัชยีงัไมเ่สรจ็ ใหถ้อืว่าบรษิทัจะ
ยงัด ารงอยูเ่พือ่การช าระบญัชเีทา่นัน้ ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอปรบัปรงุเหตุเพกิถอนกรณีนี้เป็น “เมือ่
บรษิทัจดทะเบยีนเลกิกจิการ”  

(5) ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักระบวนการเพิกถอน  

ขอเสนอปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักระบวนการเพกิถอนเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน ดงันี้  

เกณฑปั์จจบุนั ข้อเสนอ 
การปรบัปรงุหลกัเกณฑท่ี์ใช้ส าหรบัเหตุเพิกถอน
ทุกเหต ุ
o ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเลอืกจดัท าแผนแกไ้ข

เหตุเพิกถอนต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน 
(FA) เพื่อร่วมจดัท าแผน และขออนุมตัแิผนจาก
ผูถ้อืหุน้ดว้ย 

 
 
ยกเลกิการก าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องแต่งตัง้ FA 
เพือ่รว่มจดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพกิถอน และตอ้งขออนุมตัิ
แผนแก้ไขเหตุเพิกถอนจากผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการลด
ภาระการด าเนินการและค่าใชจ้่ายของบรษิทัจดทะเบยีน 
โดยใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเป็นผูพ้จิารณาถงึความจ าเป็น
และความเหมาะสมตามขอ้เทจ็จรงิของแต่ละบรษิทัเอง
ว่าจ าเป็นที่จะต้องมกีารแต่งตัง้ FA หรอืขออนุมตัิจาก        
ผูถ้อืหุน้หรอืไม ่ 
อย่างไรก็ดี แม้ยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่             

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้อง
เปิดเผยแผนแก้ไขเหตุเพกิถอน รวมถึงรายงานความ
คบืหน้าในการแก้ไขเหตุเพกิถอนให้ผู้ลงทุนทราบเป็น
ระยะอยูแ่ลว้ 

                                                           
3 พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการเลกิบรษิทั 
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เกณฑปั์จจบุนั ข้อเสนอ 
การปรบัปรงุหลกัเกณฑท่ี์ใช้ส าหรบัเหตุเพิกถอน 
กรณีการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน 
o ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน

แกไ้ขเหตุเพกิถอนกรณีการด าเนินงานหรอืฐานะ
การเงนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี โดยแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ๆ ละ 1 ปี ไดแ้ก ่ NC-1, NC-2 และ NC-
3 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อของ
บรษิทัจดทะเบยีนใหผู้ล้งทนุทราบในแต่ละระยะ 

 
 

ยกเลิกการแบ่งระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอน
ออกเป็น 3 ระยะ NC-1, NC-2 และ NC-3 เพื่อเป็นการ
ลดความซ ้ าซ้อนของการประกาศชื่อของบริษัท          
จดทะเบียนที่เข้าเหตุเพิกถอนเพียงเหตุเดียวแต่ถูก
ประกาศชื่อถึง 3 ครัง้ อกีทัง้เพื่อให้สอดคล้องกบัเหตุ
เพกิถอนกรณีอื่น ๆ ทีไ่ม่มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ใน
ลกัษณะดงักล่าว  

2.2 หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมูล 

(1) เพ่ิมเติมเหตกุารณ์ท่ีมีนัยส าคญัท่ีบริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมลู  

• หลักเกณฑ์ปัจจุบนั: ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนดให้บรษิัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ชกัช้าเมื่อมี
เหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดเกิดขึ้น เช่น มีการเพิ่มทุนหรือจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้            
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้ก าหนดหลกัการกว้าง ๆ ไว้ส าหรบักรณีเหตุการณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ มกีารก าหนดไวใ้นกฎเกณฑ ์กล่าวคอื หากเกดิ “กรณีใด ๆ ทีม่หีรอืจะมผีลกระทบต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหลกัทรพัยห์รอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน หรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหลกัทรพัย์” ใหบ้รษิทั
จดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูนัน้โดยไมช่กัชา้เชน่กนั 

• ข้อเสนอ: เพื่อให้กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีความครอบคลุมขอ้มูลต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนของผูล้งทุนมากขึน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอใหเ้พิม่เตมิเหตุการณ์ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูโดยไม่ชกัชา้ ไดแ้ก่ (1) กรณีศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์(2) กรณีมกีารยื่นขอฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัจด
ทะเบยีนและบรษิทัจดทะเบยีนมคีวามคบืหน้าเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการ และ (3) กรณีบรษิทัจดทะเบยีนเขา้เหตุ
เพกิถอนหรอืถกูเพกิถอนหุน้ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยห์ลกั (Home Exchange)4  

(2) ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลูกรณีมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือเกิด Events of Default  

• หลกัเกณฑปั์จจุบนั: บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปิดเผยขอ้มลูโดยไมช่กัชา้เมื่อ “บรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัยอ่ยผดิ
นดัช าระหนี้หรอืไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามนิตกิรรมเกีย่วกบัการรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอื
การออกตราสารหนี้ (Events of Default: EOD)5 ซึง่มมีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั” พรอ้ม
ทัง้เปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุดงักล่าว และตอ้งรายงานความคบืหน้าในวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิแตล่ะ
ไตรมาส หรอืเมือ่มคีวามคบืหน้าในเรือ่งดงักล่าว  

                                                           
4
 กรณบีรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 

5 เช่น ไดร้บัหนังสอืบอกกล่าวทวงถามใหช้ าระหน้ี (Notice) จากเจา้หน้ี หรอืเกดิเหตุการณ์ผดินัดตามที่ระบุไว้ในขอ้ก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้
ออกตราสารหน้ี 
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• ขอ้เสนอ: เนื่องจากทีผ่่านมามกีรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืเกดิ EOD ทีแ่มม้มีลูค่าไม่ถงึ
ร้อยละ 5 ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั แต่ส่งผลกระทบต่อสทิธิของผู้ถือหุ้นอย่างมนีัยส าคญั เช่น เมื่อเกดิ
เหตุการณ์ผดินดัตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกตราสารหนี้ ท าใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ไมป่ระกาศจ่ายเงนิปันผล ดงันัน้ เพือ่ใหผู้ล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดย
ไมช่กัชา้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอดงันี้ 

1. เพิม่เติมจากหลกัเกณฑ์ปัจจุบนัให้บรษิัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ชกัช้า เมื่อบรษิัท           
จดทะเบยีนผดินัดช าระหนี้สถาบนัการเงนิ หรอืเกดิ EOD ในหุน้กูห้รอืตัว๋แลกเงนิ โดยไม่ก าหนด
มลูคา่ขัน้ต ่า ทัง้นี้ไมร่วมกรณีผดินดัเจา้หนี้การคา้ 

2. กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 1 เช่น บรษิทัย่อยผดินัดช าระหนี้หรอืเกดิ EOD บรษิทัจดทะเบยีนผดินดั
ช าระหนี้กรณีอื่นๆ เป็นต้น ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้เมื่อรายการดงักล่าวมี
มลูคา่ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน ตามหลกัเกณฑปั์จจุบนั 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็น้ีหรอืผ่านทางลงิก ์ https://forms.gle/XeTycWRDboL2gjpE7) 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 ผูล้งทนุ 

 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
 อืน่ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

2.1 หลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัย ์

(1) ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนกรณีบรษิทัจดทะเบยีนไม่น าส่งงบการเงนิ
เกนิกว่า 6 เดอืนนบัแต่วนัครบก าหนด 

 เหน็ดว้ย 
 
 

 
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 
 

 

 

https://forms.gle/XeTycWRDboL2gjpE7


เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัยแ์ละหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 
 

 

12 

(2) ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนกรณีบรษิทัจดทะเบยีนมกีรรมการตรวจสอบ 
(AC) ไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด  

 เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 

(3) ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่กบัการยกเลกิหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัยก์รณีบรษิทัจดทะเบยีนมสีนิทรพัย์
ลดลงอยา่งมนียัส าคญั  

 เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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(4) ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัยก์รณีบรษิทัจดทะเบยีนช าระบญัชี
เพือ่เลกิกจิการ 

 เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 

(5) ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักระบวนการเพกิถอน 
  เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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2.2 หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู 

(1) ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัการเพิม่เตมิเหตุการณ์ทีม่นียัส าคญัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 
 เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 

(2) ท่านเห็นด้วยหรอืไม่กบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลกรณีมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืเกดิ 
Events of Default 

 เหน็ดว้ย 
 

 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 

โปรดส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของท่านกลบัมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 
โดยสามารถสง่ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุส าหรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 
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