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การเขา้เหตอุาจถกูเพกิถอนและการพน้เหตเุพกิถอน 

กรณีบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยท์ ัง้หมด/ เกอืบ

ท ัง้หมดในรปูของเงนิสดหรอืหลกัทรพัยร์ะยะส ัน้ (Cash 

Company) 
เรือ่ง รายละเอยีด 

เกณฑก์าร

พจิารณา 

เหตเุพกิถอน 

บรษัิท และ/ หรอืบรษัิทย่อยจ าหน่ายสนิทรัพยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิตามปกตไิปทัง้หมด/ เกอืบ

ทัง้หมด เป็นผลใหบ้รษัิทและ/ หรือบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยท์ัง้หมด/ เกอืบทัง้หมดในรูปเงนิสดหรอื

หลักทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) เกนิกว่า 6 เดอืนนับแต่วันทีต่ลาดหลักทรัพยไ์ดรั้บรายงาน

แสดงฐานะการเงนิหลังจากทีม่กีารจ าหน่ายสนิทรัพยท์ัง้หมด/ เกอืบทัง้หมดของบรษัิทและ/ หรือ

บรษัิทยอ่ย ซึง่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบัญชแีลว้ (รายงานแสดงฐานะการเงนิฯ*) 

*บรษัิทตอ้งส่งรายงานแสดงฐานะการเงนิฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันทีม่ีการจ าหน่ายสนิทรัพย์นั้น 

โดยระหว่างนั้น ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งหา้มซือ้ขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะ

รายงานสารสนเทศตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนดครบถว้นชดัเจน 

ข ัน้ตอนการ

ด าเนนิการ 

ก่อนบรษิทัเข้า

ข่ า ย อ า จ ถู ก

เพกิถอน 

ใหบ้รษัิทแกไ้ขการเป็น Cash Company ภายใน 6 เดอืนนับแตว่ันทีต่ลาดหลักทรัพยไ์ดรั้บรายงาน

แสดงฐานะการเงนิฯ ทัง้นีภ้ายหลงัจากทีบ่รษัิทจดทะเบยีนจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหต้ลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศว่าบริษัทจดทะเบียนเป็น Cash Company และขึ้น

เครื่องหมาย NP (Notice Pending) พรอ้มทัง้ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ไวท้ี่หลักทรัพย์จด

ทะเบยีน 

หมายเหต ุ: 

- จะคงการขึน้เครือ่งหมาย NP ไวจ้นกวา่บรษัิทจดทะเบยีนจะจะสามารถด าเนนิการแกไ้ขการ

เป็น Cash Company ได ้

- จะคงการขึน้เครื่องหมาย C ไวจ้นกวา่บรษัิทบรษัิทจดทะเบยีนจะสามารถด าเนนิการแกไ้ข

การเป็น Cash Company ได ้หรอืเมือ่ตลาดหลักทรัพยป์ระกาศใหหุ้น้สามัญของบรษัิทจด

ทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

- เมือ่บรษัิทมธีุรกจิทีม่คีุณสมบัตทิีจ่ะเขา้จดทะเบยีนแลว้ ใหย้ืน่ค าขอใหต้ลาดหลักทรัพย์

พจิารณารับหลกัทรัพยใ์หมต่ามเกณฑรั์บหลกัทรัพย ์

*C (Caution) เป็นเครือ่งหมายเพือ่เตอืนผูล้งทนุถงึเหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและ

การด าเนนิงานโดยจะตอ้งซือ้ขายดว้ยบญัชแีคชบาลานซ ์

การด าเนนิการ 

เมือ่เขา้ขา่ย

อาจถูกเพกิ

ถอน 

เพือ่ใหบ้รษัิทมแีนวทางในการแกไ้ขทีช่ดัเจนและกระตุน้ใหเ้ร่งฟ้ืนฟูกจิการ ใหบ้รษัิทเปิดเผยความ

คบืหนา้ของการด าเนนิการแกไ้ขฟ้ืนฟูกจิการหรือเปิดเผยความคบืหนา้ในการฟ้ืนฟูกจิการต่อตลาด

หลักทรัพย์ทุกไตรมาส หรือในวันเดยีวกับวันครบก าหนดส่งงบการเงนิในแต่ละไตรมาส รวมทัง้

เปิดเผยโดยไมช่กัชา้หากมคีวามคบืหนา้ทีม่นัียส าคัญ 

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดระยะเวลาด าเนนิการเป็น 2 ชว่งดงันี ้

ช่วงที ่1 ช่วงด าเนนิการใหเ้หตุแห่งการเพกิถอนหมดไป  มีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่

หลกัทรัพยถ์กูประกาศเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อใหผู้ ล้งทุนทราบว่า

หลักทรัพย์เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน และ SP (Suspension) เพื่อสั่งหา้มการซื้อขายหลักทรัพย์ 

จนกวา่บรษัิทจะด าเนนิการใหม้คีณุสมบัตกิลบัมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

▪ หากบรษัิทสามารถด าเนนิการใหม้ธีุรกจิหลักทีจ่ะประกอบธุรกจิตอ่ไปไดอ้ย่างตอ่เนื่องชดัเจน 

ภายใน 1 ปีนับแตว่นัทีห่ลกัทรัพยถ์ูกประกาศเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนยืน่หนังสอื

ตอ่ตลาดหลักทรัพยเ์พือ่ชีแ้จงขอ้มูลวา่เหตเุพกิถอนไดห้มดไปแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศ

ใหห้ลกัทรัพยข์องบรษัิทเขา้สูช่ว่งที ่2 ชว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย  
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เรือ่ง รายละเอยีด 

กลา่วคอื ตอ้งด าเนนิการใหม้ธีุรกจิหลักทีจ่ะประกอบธุรกจิตอ่ไปไดอ้ย่างต่อเนื่องชดัเจน โดย

ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาจากปัจจัยดังตอ่ไปนี้ประกอบดว้ย เชน่ มรีายไดเ้ชงิพาณิชย ์มทีรัพยส์นิ

ทีใ่ชป้ระกอบธุรกจิหลัก มใีบอนุญาตหรอืสมัปทานส าหรับการประกอบธุรกจิหลัก เป็นตน้ หรอืปัจจัย

อืน่ใดทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจดทะเบยีนมธีุรกจิหลักทีจ่ะประกอบธุรกจิด าเนินการต่อไปไดอ้ย่าง

ตอ่เนือ่งชดัเจน 

▪ หากบรษัิทไม่สามารถด าเนินการใหเ้หตุเพกิถอนหมดไปไดภ้ายใน 1 ปีนับแต่วันทีข่ ึน้เครื่องหมาย 

NC ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาสั่งเพกิถอน โดยอาจอนุญาตใหซ้ือ้ขายหลักทรัพย ์7 วันท า

การกอ่นเพกิถอนหลักทรัพย ์โดยยังคงเครือ่งหมาย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

ช่วงที ่2 ช่วงด าเนนิการใหใ้หม้คีุณสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย มรีะยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่

ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้รษัิทยา้ยเขา้สูช่ว่งที ่2   

▪ หากบรษัิทสามารถด าเนินการใหม้คีุณสมบัตกิลับมาซือ้ขายไดภ้ายใน 1 ปีตามก าหนดเวลา 

ใหบ้ริษัทยื่นค าขอใหต้ลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์ที่

ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

▪ หากบรษัิทไม่สามารถด าเนนิการใหม้คีุณสมบัตเิพือ่กลับมาซือ้ขายไดภ้ายใน 1 ปีตามก าหนดเวลา 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาสัง่เพกิถอน โดยอาจอนุญาตใหซ้ือ้ขายหลักทรัพย ์7 วันท าการ

กอ่นเพกิถอนหลกัทรัพย ์โดยยังคงเครือ่งหมาย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

การขอขยาย

เวลาแกไ้ข 

บรษัิทสามารถยืน่ค าขอขยายเวลาส าหรับชว่งที ่2  ชว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบัตเิพือ่กลับมาซือ้ขาย ได ้

1 ครัง้ เป็นเวลาไม่เกนิ 1 ปี โดยใหย้ืน่ค าขอลว่งหนา้ 7 วันท าการกอ่นครบก าหนด พรอ้มชีแ้จงและ

แสดงเหตผุลหรอืขอ้มลูสนับสนุนทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมคีณุสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้ดงันี ้

1) มสีว่นของผูถ้อืหุน้ (ภายหลังการปรับปรุงความเห็นของผูส้อบบัญช)ี ไม่ต ่ากว่า 50 ลา้นบาท 

หรอืมีก าไรสุทธไิม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาทจากการด าเนินงานจากธุรกจิหลัก 1 ปี โดยจะ

พจิารณาจากงบการเงนิประจ าปีหรอืงบการเงนิ 4 ไตรมาส ลา่สดุทีผ่่านการตรวจสอบหรือ

สอบทาน (แลว้แตก่รณี) 

2) มแีนวทางด าเนนิการเพื่อกลับมาซือ้ขายและมคีวามคบืหนา้ทีช่ัดเจน และมกีารด าเนินการ

ตามแผน 

3) มคีณุสมบัตอิืน่ๆ ครบถว้น เชน่ มกีรรมการ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคมุไม่เป็นบุคคลทีม่ี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต.และไดป้ฏบิตัติามเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มูล

ครบถว้น เชน่ สง่งบการเงนิครบถว้นตามก าหนด เป็นตน้ 

การพจิารณา

คณุสมบตัเิพือ่

กลบัมาซือ้ขาย 

บริษัทสามารถยื่นค าขอเพื่อกลับมาซื้อขายไดต้ามปกต ิโดยบริษัทตอ้งมีคุณสมบัตเิป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามัญหรือหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

ส าหรับ SET หรือ mai (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้ เรื่องการกระจายการถือหุน้รายย่อย ตอ้งมี > 15% 

ของทนุช าระแลว้และมผีูถ้อืหุน้รายยอ่ย > 150 ราย 

การประกาศ

กลบัมาซือ้ขาย 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลการกลับมาซือ้ขายล่วงหนา้ 7 วันท าการก่อนทีห่ลักทรัพย์ของ

บรษัิทจะเริม่ซือ้ขาย 

การเพกิถอน หากบรษัิทไม่สามารถแกไ้ขเหตุเพิกถอนหมดไปได ้หรือไม่มคีุณสมบัตกิลับมาซือ้ขายไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลักทรัพยจ์ะพิจารณาสัง่เพกิถอนโดยจะเปิดใหซ้ือ้ขายหลักทรัพย ์7 วัน

ท าการกอ่นเพกิถอนโดยยังคงเครือ่งหมาย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance  
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ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2564 

 

  



 

Cash Company – พฤศจกิายน 2564 

ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนกอ่น 1 พฤศจกิายน 2564 
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ถาม-ตอบ 

Q : กรณีบรษัิทเป็น Cash Company จะเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนเมือ่ใด 

A : หากบรษัิทยังไม่สามารถแกไ้ขการเป็น Cash Company ได ้เมือ่ครบก าหนด 6 เดอืนนับแต่วันทีต่ลาดหลักทรัพย์

ไดรั้บรายงานแสดงฐานะการเงนิหลังจากทีม่กีารจ าหน่ายสนิทรัพยท์ัง้หมดหรือเกอืบทัง้หมดของบรษัิทและ/หรือ

บรษัิทย่อยซึง่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชแีลว้ ตลาดหลักทรัพยจ์ะประกาศใหห้ลักทรัพยข์องบรษัิทเขา้ข่าย

อาจถูกเพกิถอนและขึน้เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อสั่งหา้ม

ซือ้ขายหลักทรัพยจ์นกว่าบรษัิทจะด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพกิถอนหมดไป และด าเนินการใหม้คีุณสมบัตเิพือ่

กลบัมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

Q : กรณีบรษัิทใน SET เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนเนื่องจากเป็น Cash Company สามารถยืน่ค าขอเพื่อกลับเขา้มา

ซือ้ขาย โดยมคีุณสมบัตเิป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการรับหุน้สามัญหรือหุน้บุรมิสทิธเิป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์mai ไดห้รอืไม ่

A : บรษัิทสามารถยืน่ค าขอใหต้ลาดหลักทรัพยพ์จิารณารับหลักทรัพยใ์หม่ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ย

การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได ้ทัง้นี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์

พจิารณาคณุสมบตัแิลว้ บรษัิทจะกลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์mai 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์

1. ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่ง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่ง แนวทางด าเนนิการเพือ่แกไ้ขเหตแุหง่การเพกิ

ถอนหุน้สามัญจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

➢ หมวด 3 แนวทางการด าเนนิงานตอ่บรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีนิทรัพยท์ัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดในรูปของ

เงนิสดหรอืหลกัทรัพยร์ะยะสัน้ (Cash Company) ทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

3. หนังสอืเวยีนที ่บจ. (ว) 2 /2564 การปรับปรุงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกับการเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน และ

การเปิดเผยสารสนเทศ  

4. หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 13/2560 เรือ่ง การปรับปรุงเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน 

5. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 

6. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสทิธิเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 

7. ขอ้บงัคบัตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ และ

การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 

8. ขอ้บงัคบัเรือ่ง มาตรการด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมเีหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและ

การด าเนนิธรุกจิ พ.ศ.2561  

9. หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 2/2561 เรือ่ง มาตรการเตอืนผูล้งทนุและปรับปรุงขอ้ก าหนดการเขา้จดทะเบยีนโดยออ้ม 
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