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การเขา้เหตอุาจถกูเพกิถอนและการพน้เหตเุพกิถอน 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

 บรษัิทจดทะเบยีนอาจถกูเพกิถอนจากตลาดหลักทรัพย ์หากตลาดหลกัทรัพยพ์จิารณาแลว้เห็นวา่บรษัิทจดทะเบยีน

มลีกัษณะไมเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงสถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์เหตทุีท่ าใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเขา้

ขา่ยอาจถกูเพกิถอนทีส่ าคัญ ไดแ้ก ่

▪ การด าเนนิงาน/ ฐานะการเงนิมลีักษณะในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

o หยดุประกอบกจิการทัง้หมด/ เกอืบทัง้หมด 

o ผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ าปีเป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนั 

o งบการเงนิตรวจสอบฉบบัลา่สดุ แสดงสว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ศนูย ์

▪ จ าหน่ายสนิทรัพย์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิไปทัง้หมด/ เกอืบทัง้หมด เป็นผลใหม้ีสนิทรัพย์ทัง้หมด/ 

เกือบทัง้หมดในรูปของเงนิสด/ หลักทรัพย์ระยะสัน้ (Cash Company) เกนิกว่า 6 เดอืนนับแต่วันที่ตลาด

หลกัทรัพยไ์ดรั้บรายงานแสดงฐานะการเงนิ หลงัจากทีจ่ าหน่ายสนิทรัพยท์ัง้หมด/เกอืบทัง้หมดแลว้ 

▪ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อันอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสิทธิ

ประโยชนห์รอืการตัดสนิใจของผูล้งทนุหรอืการเปลีย่นแปลงในราคาหลักทรัพย ์

▪ เปิดเผยขอ้มูลเป็นเท็จ/ ไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อสทิธิ

ประโยชนห์รอืการตัดสนิใจของผูล้งทนุ หรอืการเปลีย่นแปลงในราคาของหลักทรัพย ์

▪ บรษัิทจดทะเบยีนเลกิกจิการ หรอืศาลสัง่พทิกัษ์ทรัพย ์

▪ ด าเนนิการใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงตอ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

▪ ลกัษณะการประกอบธรุกจิไมเ่หมาะสมทีจ่ะด ารงอยูใ่นฐานะบรษัิทจดทะเบยีน 

▪ บรษัิทจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมซึง่มผีลกระทบอย่างรา้ยแรง 

▪ ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ SP (Suspension) เป็นระยะเวลาเกนิ 2 ปี เนื่องจากบรษัิทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่

ปฏบิตัติามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

▪ บรษัิทจดทะเบยีนไม่สามารถด าเนนิการเพือ่ใหเ้หตแุหง่การเพกิถอนหมดไป (Stage 1 ) หรอืใหม้คีณุสมบัติ

เพือ่กลบัมาซือ้ขาย (Stage 2) ไดต้ามแนวทางปฏบิตัทิีต่ลาดหลักทรัพยก์ าหนด 

▪ เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนหรอืถูกเพกิถอนหุน้ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลัก (กรณีเป็นบรษัิทจดทะเบยีนแบบ 

Secondary Listing) 

อย่างไรก็ด ีตลาดหลักทรัพย์ไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการต่อบรษัิทจดทะเบยีน กรณีทีต่ลาดหลักทรัพย์

เห็นวา่บรษัิทจดทะเบยีนสามารถแกไ้ขปรับปรุงใหม้คีณุสมบตักิารเป็นบรษัิทจดทะเบยีนตอ่ไป ไดแ้ก ่

▪ มกีารด าเนนิงาน/ฐานะการเงนิเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน  

▪ มสีนิทรัพยท์ัง้หมด/ เกอืบทัง้หมดในรูปเงนิสด/ หลกัทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) 

▪ ไม่สามารถแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด(รายละเอยีดปรากฏในเรื่องกรรมการอสิระ

และกรรมการตรวจสอบ) ซึง่เขา้เหตเุพกิถอนจากการขึน้ SP (Suspension) เป็นระยะเวลาเกนิ 2 ปี 

▪ การฝ่าฝืน/ ไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญั  

o ไม่น าสง่งบการเงนิ/ น าสง่งบการเงนิลา่ชา้เกนิกว่าก าหนด/ ผูส้อบบัญชแีสดงความเห็นว่างบการเงนิ

ไมถ่กูตอ้ง 

 แนวทางด าเนนิการแกไ้ขคณุสมบัตเิพือ่ใหเ้หตเุพกิถอนหมดไปและกลับมาซือ้ขายได ้ก าหนดระยะเวลาเพื่อ

ฟ้ืนฟกูจิการเป็น 2 ชว่ง คอื 

 1) ชว่งด าเนนิการใหเ้หตเุพกิถอนหมดไป (Stage 1) และ 

 2) ชว่งด าเนนิการใหห้ลักทรัพยม์คีณุสมบตัคิรบถว้นเพือ่กลับมาซือ้ขายได ้(Stage 2) 

 ทัง้นี ้กรณีทีหุ่น้สามัญของบรษัิทเขา้เหตอุาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนหลายเหตซุึง่อาจ

ท าใหม้รีะยะเวลาในการแกไ้ขแต่ละเหตุทีแ่ตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาแต่ละเหตุทีอ่าจถูกเพกิถอนแยก

ออกจากกัน โดยจะพิจารณาเหตุทีท่ าใหหุ้น้สามัญของบริษัทจดทะเบยีนทีเ่ขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนทีค่รบก าหนด

ระยะเวลาแลว้กอ่น  
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ถาม-ตอบ 

Q : หากบรษัิทเขา้เหตอุาจถูกเพกิถอนพรอ้มกันหลายกรณี เชน่ มกีารด าเนนิงานและฐานะการเงนิเขา้ขา่ยอาจถูก

เพกิถอนดว้ย เหตสุว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกวา่ศนูย ์และเป็น Cash Company มานานเกนิ 6 เดอืน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะ

มแีนวทางพจิารณาอยา่งไร 

A : กรณีทีบ่รษัิทเขา้เหตอุาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนหลายเหต ุซึง่อาจท าใหม้รีะยะเวลาใน

การแกไ้ขแตล่ะเหตุทีแ่ตกต่างกัน ตลาดหลักทรัพย ์จะพจิารณาแต่ละเหตุแยกจากกัน โดยจะพจิารณาเหตุทีค่รบ

ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแลว้ก่อน เชน่ กรณีสว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกว่าศนูยม์รีะยะเวลาแกไ้ขเหตเุพกิถอน 3 ปี 

แต่เหตุ Cash Company มเีวลาแกไ้ขเหตุเพกิถอน 1 ปี หากครบก าหนด 1 ปีแลว้บรษัิทยังไม่สามารถแกไ้ขเหตุ

เพกิถอนกรณี Cash Company ได ้ตลาดหลักทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเ์พื่อพจิารณาสั่งเพิกถอน 

ถงึแมจ้ะยังไมค่รบก าหนดเวลาแกไ้ขเหตเุพกิถอนกรณีสว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกวา่ศนูย ์

Q : การพจิารณาวา่เหตเุพกิถอนหมดไปแลว้พจิารณาอยา่งไร 

A : พจิารณาตามเหตทุีท่ าใหบ้รษัิทเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน เชน่  

▪ กรณีบรษัิทเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนเนื่องจากมสี่วนของผูถ้อืหุน้นอ้ยกว่าศูนย ์เหตุเพกิถอนจะหมดไปเมื่อ

บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ศนูย ์

▪ กรณีบรษัิทไม่สง่งบการเงนิใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด เหตเุพกิถอนจะหมดไปเมือ่บรษัิทสง่งบการ

เงนิงวดทีถู่กประกาศเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนและงวดอืน่ๆทีน่ าสง่ลา่ชา้มากกวา่ 6 เดอืน จนครบทกุงวดแลว้ 

โดยทีผู่ส้อบบญัชไีมม่กีารแสดงความเห็นวา่งบการเงนินัน้ไมถ่กูตอ้ง 

▪ กรณีบรษัิทเป็น Cash Company เหตเุพกิถอนจะหมดไปเมือ่บรษัิทด าเนนิการใหม้ธีรุกจิแลว้ 

Q : บรษัิทสามารถยืน่ค าขอขยายเวลาการแกไ้ขคณุสมบตักิารเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในชว่งใดไดบ้า้ง 

A : การขยายเวลามรีะยะเวลาทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะกรณี โดย 

▪ กรณีการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน บรษัิทสามารถยืน่ค าขอขยายเวลาไดท้ัง้ 2 ชว่ง 

คอื (1) ชว่งด าเนนิการใหเ้หตแุห่งการเพกิถอนหมดไป (Stage 1)  และ (2) ชว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบัติ

เพือ่กลบัมาซือ้ขาย (Stage 2) ชว่งละ 1 ครัง้ ครัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี 

▪ กรณี Cash Company บริษัทสามารถยื่นค าขอขยายเวลาไดส้ าหรับช่วงด าเนนิการใหม้คีณุสมบัตเิพือ่

กลับมาซือ้ขายเทา่นัน้ โดยขอขยายได ้1 ครัง้ เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี 

ทัง้นี้บรษัิทตอ้งมคีณุสมบัตเิป็นไปตามเกณฑก์ารขอขยายเวลาในแต่ละกรณีดว้ย อนึง่ บรษัิทไม่สามารถยืน่ค าขอ

ขยายเวลากรณีน าสง่งบการเงนิลา่ชา้เกนิกวา่ก าหนดได ้

 

Q : ตลาดหลกัทรัพยจ์ะมแีนวทางพจิารณาเหตเุพกิถอนกรณีบรษัิทเลกิกจิการอยา่งไร 

A : บรษัิทเลกิกจิการ เมือ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิหเ้ลกิบรษัิท โดยตลาดหลักทรัพยจ์ะประกาศการเขา้ขา่ยเพกิถอน 

พรอ้มขึน้เครือ่งหมาย SP และ NC และจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยเ์พื่อพจิารณาสัง่เพกิถอน ทัง้นี้ จะเพกิ

ถอนหลงัจากวนัทีน่ายทะเบยีนรับจดทะเบยีนเลกิบรษัิทแลว้ 

 

  

 

 

 

❹ 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

1. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2564 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องแนวทางด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้

สามัญจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

➢ หมวด 1 แนวทางด าเนินการต่อบรษัิทจดทะเบยีนกรณีทีบ่รษัิทจดทะเบยีนไม่น าสง่งบการเงนิหรือ

น าสง่งบการเงนิลา่ชา้เกนิกวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืน าสง่งบการเงนิทีผู่ส้อบบัญชแีสดงความเห็นวา่

งบการเงนิไมถ่กูตอ้งทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

➢ หมวด 2 แนวทางด าเนินการต่อบรษัิทจดทะเบยีนกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมกีารด าเนนิงานหรือฐานะ

การเงนิทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

➢ หมวด 3 แนวทางการด าเนนิงานตอ่บรษัิทจดทะเบยีนกรณีทีบ่รษัิทจดทะเบยีนและ / หรอืบรษัิทย่อย

มสีนิทรัพยท์ัง้หมดหรือเกอืบทัง้หมดในรูปของเงนิสดหรือหลักทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) ที่

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

3. แนวทางการด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมกีรรมการตรวจสอบไมค่รบถว้น 

4. หนังสอืเวยีนที ่บจ. (ว) 2 /2564 การปรับปรุงหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกับการเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

และการเปิดเผยสารสนเทศ  

5. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 

6. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 

7. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 

8. หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2562 เรือ่ง การปรับปรุงเกณฑต์ามแผน Regulatory Reform 

9. ขอ้บงัคบัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการหา้มซือ้หรือ

ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 

10. ประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การซือ้ขายหลักทรัพยด์ว้ยบัญชแีคชบาลานซ ์(Cash 

Balance) พ.ศ. 2562 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ.44/2556 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการ

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย์ 

 

อนึ่ง ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 

พฤศจกิายน 2564 จะยังคงใชต้ามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการการเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนฉบบัเดมิตอ่ไป 
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