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การเขา้เหตอุาจถกูเพกิถอนและการพน้เหตเุพกิถอน 

กรณีฐานะการเงนิ/ การด าเนนิงานไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนด 
- กรณีบริษัทจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินที่เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนแลว้ ก่อน 1 พฤศจิกายน 2564 ตลาด

หลักทรัพยจ์ะประกาศเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนในชว่งที ่1 พรอ้มทัง้ขึน้เครือ่งหมาย Non-compliance (NC) เป็น 3 ระยะ แต่ละ

ระยะมเีวลา 1 ปี ไดแ้ก ่NC ระยะที ่1, NC ระยะที ่2 และ NC ระยะที ่3 ทัง้นีส้รปุการปรับปรงุหลักเกณฑท์ีป่รับปรงุใหมต่ามขอ้มลู

ทีข่ดีเสน้ใต ้และสว่นของหลักเกณฑเ์ดมิตามขอ้มลูทีข่ดีออกดังนี ้

เหตเุพิกถอน เง่ือนไขและระยะเวลาการปรบัปรงุคณุสมบติัของ บจ. 
ช่วงท่ี 1  

ช่วงด าเนินการให้เหตเุพิกถอนหมดไป 

ช่วงท่ี 2  
ช่วงด าเนินการให้มีคณุสมบติั 

เพ่ือกลบัมาซ้ือขาย 

ฐานะการเงนิ 
(1) Equity < 0  
(2) หยุดประกอบกจิการ 
(3) ผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเหน็ 3 

ปีตดิต่อกนั 
(4) มี สิ น ท รั พ ย์ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร

ด าเนินการลดลงหรือก าลังจะ
ลดลงในจ านวนทีม่นียัส าคญั   

แก้ไขเหตุเพกิถอนภายใน 3 ปี (อาจขอ
ขยายเวลาอีก 1 ปี )   เช่น ในกรณีที่ 
Equity < 0 ได้ด าเนินการให้ Equity ไม่
น้ อยกว่ า  0 เ ป็นต้น   ตามเห ตุที่ถู ก
ประกาศเขา้เหตุเพกิถอนในแต่ละขอ้ ดงันี้  

(1) Equity > 0 
(2) มกีารประกอบกจิการ  
(3) รายงานผูส้อบบญัชขีองงบการเงนิ

ประจ า ปี หรืองบการเงินรวม
ประจ าปีไม่เป็นประเภทไม่แสดง
ความเหน็หรอืแสดงความเหน็ว่างบ
การเงนิไมถู่กตอ้ง 

ในระหว่างที ่บจ. อยู่ Stage 1 ตลท. จะ
ประกาศรายชือ่ของ บจ. เป็น 3 ระยะๆ ละ 
1 ปี ไดแ้ก่ NC ระยะที ่1 NC ระยะที ่2 
และ NC ระยะที ่3 
(* พิจารณาจากงบการเงนิประจ าปีหรอื
งบการ เ งิน ร วมประจ า ปี ที่ ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัช)ี 
 

มีคุณสมบัติดงันี้  ภายใน 2 ปี (อาจขอขยาย
เวลาอกี 1 ปี) 
• Equity: SET ≥ 300 / mai ≥ 50 ลบ.  
• ก าไรจากธุรกจิหลกั 1 ปี หรอื 4 ไตรมาส : 

SET ≥ 30 / mai ≥ 10 ลบ. และมีก าไร
สุทธใินงวดสะสมก่อนยืน่ค าขอ 

• มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานมัน่คง
โดยพจิารณากระแสเงนิสดและขาดทุนสะสม
ประกอบดว้ย 

• มคีุณสมบัติตามเกณฑ์ด ารงสถานะเป็น 
บจ. 

• ม ีfree float ≥ 15%, 150 ราย  
• ปรบัโครงสรา้งหนี้ > 75%  
• หากฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย 

ตอ้งออกจากการฟ้ืนฟูผ่านศาล 

คณุสมบติัในการขอขยายระยะเวลา โดยตอ้งมคีรบถว้นทุกขอ้ดงันี้ 
• Equity ≥ 50 ลบ. หรอื มกี าไรจากธุรกจิหลกั 1 ปี หรอื 4 ไตรมาส ≥ 10 ลบ. 
• มธีุรกจิหลกัทีจ่ะประกอบธุรกจิไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
• มแีนวทางด าเนินการแกไ้ขเหตุเพกิถอนและมคีวามคบืหน้าในการด าเนินการทีช่ดัเจน 
มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุมไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามเกณฑ์ ก.ล.ต. และมี
การเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

เกณฑใ์นการ

พจิารณา 

เหตเุพกิถอน 

บรษัิทจดทะเบยีนมกีารด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

o หยดุประกอบกจิการทัง้หมด/ เกอืบทัง้หมด 

o ผูส้อบบัญชไีมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชเีป็นเวลา 3 

ปีตดิตอ่กัน 

o งบการเงนิประจ าปีตรวจสอบฉบับล่าสดุ แสดงสว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ศูนย ์(พจิารณา

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ)่ 

แนวทางการพจิารณา กรณีสว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่นอ้ยกวา่ศูนย ์ 

1. สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีป่รากฏในงบการเงนิมคีา่นอ้ยกวา่ศนูย ์

2. สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีป่รากฏในงบการเงนิมคีา่มากกวา่ศนูย ์แตผู่ส้อบบัญชี

แสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข หรอืไม่แสดงความเห็น และหากปรับปรุงตามความเห็นของผูส้อบ

บญัชแีลว้ท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่ต า่กวา่ศนูย ์

การด าเนนิการ 

ก่อนบริษ ัทเข้า

ข่ายอาจถูกเพกิ

ถอน 

เพือ่เตอืนผูล้งทุนใหร้ะมัดระวังการลงทนุต ตลาดหลักทรัพยฯ์ จะพจิารณาขอ้มูลจากงบการเงนิที่

ผา่นการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัช ีและด าเนนิการดงันี ้

1. เหตฐุานะการเงนิ : กรณีสว่นของผูถ้อืหุน้ 

o ตลาดหลักทรัพย์จะขึน้เครื่องหมาย C (Caution) โดยผูล้งทุนจะตอ้งซือ้หลักทรัพย์

ดังกล่าวดว้ยบัญช ีCash Balance เท่านัน้ เมือ่สว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกว่า 50% ของทุนช าระแลว้ 
(รายละเอยีดปรากฏในเรือ่งการขึน้เครือ่งหมาย C)  

2. เหตงุบการเงนิ : กรณีผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงนิ 

o ตลาดหลักทรัพยจ์ะขึน้เครื่องหมาย C (Caution) โดยผูล้งทุนจะตอ้งซือ้หลักทรัพย์

ดังกล่าวดว้ยบัญช ีCash Balance เท่านัน้ ในกรณีทีผู่ส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ

เนื่องจากถูกจ ากัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยบรษัิทหรือกรรมการหรือผูบ้รหิารของ

บรษัิท (รายละเอยีดปรากฏในเรือ่งการขึน้เครือ่งหมาย C) 

o ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมาย SP 1 วนั เพือ่ใหผู้ใ้ชข้อ้มลูในงบการเงนิมเีวลาใน

การพจิารณาความเห็นของผูส้อบบัญช ีประกอบกับตัวเลขในงบการเงนิอย่างระมัดระวัง รวมทัง้

รับทราบค าชีแ้จงของบรษัิทโดยทั่วถงึก่อน และจะขึน้เครื่องหมาย NP ไวจ้นกว่าจะไดข้อ้สรุปว่า 

บรษัิทตอ้งแกไ้ขงบการเงนิหรอืไม ่ 

การขึน้

เครือ่งหมาย 

เมือ่บรษิทัเขา้

ขา่ยอาจถูกเพกิ

ถอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหบ้ริษัทมีแนวทางในการแกไ้ขทีช่ัดเจนและกระตุน้ใหบ้รษัิทเร่งแกไ้ขตลาดหลักทรัพยจ์ะ

ด าเนนิการดงันี ้

• ขึน้เครือ่งหมาย SP(Suspension) เพือ่สัง่หา้มซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทนับแตว่นัทีก่าร
ด าเนินงาน / ฐานะการเงนิมีลักษณะเขา้เหตุอาจถูกเพิกถอน เช่น เมื่อบริษัทน าส่งงบ

การเงนิทผีา่นการตรวจสอบทีป่รากฏสว่นของผูถ้อืหุน้ต า่กวา่ศนูย ์เป็นตน้ 

• ประกาศเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC) พรอ้มขึน้เครื่องหมาย NC (Non-compliance) 
ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุของการเขา้เหตุเพิกถอน และหา้มซื้อขาย

หลกัทรัพยอ์กี 1 เดอืน 

• เมือ่ SP ครบก าหนด 1 เดอืน และบรษัิทแจง้ทางเลอืกในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน ตลาด
หลักทรัพยอ์าจอนุญาตใหซ้ือ้ขายหลักทรัพยเ์ป็นเวลา 1 เดอืน โดยใหซ้ือ้ดว้ยบัญช ีCash 

Balance (โดยยังคงเครือ่งหมาย NC) หลังจากนัน้จะ SP จนกวา่บรษัิทสามารถด าเนนิการ

จนท าใหเ้หตเุพกิถอนหมดไปและมคีณุสมบตัเิพือ่กลับมาซือ้ขายได ้ 

• ใหบ้รษัิทเปิดเผยความคบืหนา้ของการด าเนนิการแกไ้ขต่อตลาดหลักทรัพยท์ุก ไตรมาส 
หรือในวันเดยีวกับวันครบก าหนดส่งงบการเงนิในแต่ละไตรมาส รวมทัง้เปิดเผยโดยไม่

ชกัชา้หากมคีวามคบืหนา้ทีม่นัียส าคัญ 
หากบริษัทมีคุณสมบัตกิลับมาซือ้ขายไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทสามารถยื่นค าขอให ้

ตลาดหลกัทรัพยพ์จิารณาปลด NC และ SP เพือ่กลบัมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

 

ระยะเวลาในการฟ้ืนฟกูจิการ แบง่เป็น 2 ชว่งดงันี ้

ช่วงที ่1 ช่วงด าเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่

หลกัทรัพยถ์กูประกาศเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

▪ หากบรษัิทแกไ้ขเหตเุพกิถอนหมดไปไดภ้ายใน 3 ปีนับแตว่ันทีห่ลักทรัพยถ์ูกประกาศเขา้ข่าย

อาจถกูเพกิถอน ตามเหตทุีถ่กูประกาศในแตล่ะขอ้ดงัตอ่ไปนี้ 

o มกีารประกอบกจิการ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

 o รายงานผูส้อบบัญชไีม่เป็นประเภทไม่แสดงความเห็น (พิจารณาจากงบการเงิน

ประจ าปีทีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช)ี 

o ส่วนของผูถ้ือหุน้มีค่ามากกว่าศูนย์  (พิจารณาจากงบการเงนิประจ าปีที่ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัช)ี 

ใหบ้รษัิทยืน่หนังสอืตอ่ตลาดหลกัทรัพยเ์พือ่ชีแ้จงขอ้มูลวา่เหตเุพกิถอนไดห้มดไปแลว้ ตลาด

หลกัทรัพยจ์ะประกาศใหเ้ขา้สูช่ว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบัตเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย (ชว่งที ่2) 

▪ หากบริษัทไม่สามารถแกไ้ขเหตุเพิกถอนหมดไปไดภ้ายใน 3 ปีนับแต่วันทีห่ลักทรัพย์ถูก

ประกาศเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาสั่งเพกิถอน โดยจะเปิดใหซ้ือ้

ขายหลักทรัพย ์7 วันท าการก่อนการเพกิถอน พรอ้มทัง้ขึน้เครือ่งหมาย NC และใหซ้ือ้ดว้ย

บญัช ีCash Balance 

ช่วงที ่2 ช่วงด าเนนิการใหม้คีุณสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย มรีะยะเวลา 2 ปีนับแตว่ันทีต่ลาด

หลกัทรัพยป์ระกาศใหบ้รษัิทยา้ยเขา้สูช่ว่งที ่2  

▪ หากบรษัิทมคีณุสมบัตกิลับมาซือ้ขายไดภ้ายใน 2 ปี บรษัิทสามารถยืน่ค าขอใหต้ลาดหลักทรัพย์

พิจารณาปลด NC และ SP เพื่อกลับมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

▪ หากบรษัิทไมม่คีณุสมบัตกิลับมาซือ้ขายไดภ้ายใน 2 ปี ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาสัง่เพกิถอน 

โดยจะเปิดใหซ้ือ้ขายหลักทรัพย ์7 วันท าการกอ่นการเพกิถอน พรอ้มทัง้ขึน้เครือ่งหมาย NC 

และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

การขอขยาย

เวลาระยะเวลา
ฟ้ืนฟูกจิการ 

บรษัิทสามารถยืน่ค าขอขยายเวลาฟ้ืนฟกูจิการส าหรับ ชว่งที ่1  ชว่งด าเนนิการใหเ้หตแุห่งการเพกิ

ถอนหมดไป และชว่งที ่2 ชว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบัตเิพือ่กลับมาซือ้ขาย ไดช้ว่งละ 1 ครัง้ ครัง้

ละไมเ่กนิ 1 ปี โดยใหย้ืน่ค าขอลว่งหนา้ 7 วนัท าการกอ่นครบก าหนด ในแตล่ะชว่ง พรอ้มชีแ้จงและ

แสดงเหตผุลหรอืขอ้มลูสนับสนุนทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมคีณุสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้ดงันี ้

1) มสีว่นของผูถ้อืหุน้ไม่ต า่กวา่ 50 ลา้นบาท หรอืมกี าไรสทุธไิมน่อ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทจากการ

ด าเนินงานจากธุรกจิหลัก 1 ปี โดยจะพจิารณาจากงบการเงนิประจ าปีหรืองบการเงนิ 4 

ไตรมาสลา่สดุ ทีผ่า่นการตรวจสอบหรอืสอบทาน (แลว้แตก่รณี) 

2) มธีรุกจิหลกัทีด่ าเนนิการมาอย่างตอ่เนื่องชดัเจน เชน่ มรีายไดเ้ชงิพาณชิยแ์ลว้ มทีรัพยส์นิ

ทีใ่ชป้ระกอบธรุกจิหลกั มใีบอนุญาต/สมัปทานในการประกอบธรุกจิ เป็นตน้ 

3) มแีนวทางแกไ้ขเหตเุพกิถอนและมคีวามคบืหนา้ทีช่ดัเจน เชน่ แผนฟ้ืนฟกูจิการผ่านความ

เห็นชอบของศาลลม้ละลายแลว้หรอืมสีญัญาปรับโครงสรา้งหนี้ และมกีารด าเนนิการตาม

แผน 

4) มคีณุสมบัตอิืน่ๆ ครบถว้น เชน่ มกีรรมการผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคมุไม่เป็นบคุคลทีม่ี

ลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต.และไดป้ฏบิัตติามเกณฑเ์ปิดเผย

ขอ้มลูครบถว้น เชน่ สง่งบการเงนิครบถว้นตามก าหนด เป็นตน้ 

การพจิารณา

คณุสมบตัเิพือ่

กลบัมาซือ้ขาย 

บรษัิทตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นทุกขอ้ ดงันี ้

1) มสีว่นของผูถ้อืหุน้ (ภายหลงัการปรับปรุงความเห็นของผูส้อบบญัช)ี ดงันี ้ 

o กรณีจะซือ้ขายใน mai : ไมต่ า่กวา่ 50 ลา้นบาท 

o กรณีจะซือ้ขายใน SET : ไมต่ า่กวา่ 300 ลา้นบาท  

2) มกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงานตามปกตขิองธุรกจิหลัก ซึง่จะด าเนนิการตอ่ไปอย่างตอ่เนื่อง

ในอนาคตภายใตก้ารจัดการของผูบ้รหิารสว่นใหญ่กลุ่มเดยีวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ย

กว่า 1 ปี ก่อนยืน่ค าขอพน้เหตุเพกิถอน โดยพจิารณาก าไรสุทธจิากงบการเงนิประจ าปี 

หรอืงบการเงนิ 4 ไตรมาสทีผ่า่นการตรวจสอบ และพจิารณาก าไรสทุธใินงวดสะสมจากงบ

การเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบหรอืสอบทาน (แลว้แตก่รณี)  

o กรณีจะซือ้ขายใน mai : มีก าไรสุทธไิม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท และก าไรสุทธใินงวด

สะสมกอ่นยืน่ค าขอ  

o กรณีจะซือ้ขายใน SET : มกี าไรสทุธไิม่นอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวด

สะสมกอ่นยืน่ค าขอ 

3) ปรับโครงสรา้งหนี้ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูหนีท้ัง้หมดของบรษัิท โดยบรษัิทสามารถ

จ่ายช าระหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้ไดต้ามก าหนดเวลา และแผนปรับโครงสรา้งหนี้ค านึงถงึสทิธิ
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เรือ่ง รายละเอยีด 

ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อย กลา่วคอืไม่ท าใหส้ัดสว่นของผูถ้อืหุน้เดมินอ้ยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทนุช าระแลว้ภายหลงัด าเนนิการปรับโครงสรา้งหนีแ้ลว้  

4) มฐีานะการเงนิและผลการด าเนนิงานทีม่ั่นคงตามสภาพธุรกจิของบรษัิททีจ่ะด าเนนิต่อไป

ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยพจิารณากระแสเงนิสดและผลขาดทนุสะสมของกจิการประกอบดว้ย 

5) มคีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบรษัิทจดทะเบยีนก่อนยืน่ค าขอ 

โดยตอ้งมผีูถ้อืหุน้รายยอ่ยไมน่อ้ยกวา่ 15% และไมน่อ้ยกวา่ 150 ราย 

6) กรณีบรษัิทฟ้ืนฟกูจิการภายใตศ้าลลม้ละลาย ตอ้งออกจากการฟ้ืนฟูกจิการดว้ยการฟ้ืนฟู

กจิการทีผ่า่นความเห็นชอบจากศาล 

นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจดทะเบยีนด าเนนิการเพิม่เตมิ เชน่ 

• ใหบ้รษัิทลงนามในขอ้ตกลงเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพยฉ์บับใหม่ 

• ก าหนดเงื่อนไขใหด้ าเนินการใดๆ หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อขจัดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทจดทะเบยีนกับผูถ้อืหุน้ใหญห่รอืผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีน 

Silent Period 

กรณีมี
คณุสมบตั ิ

ครบถว้นในการ

กลบัมาซือ้ขาย 

หา้มผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงานของบรษัิท (Strategic Shareholders) ขายหลักทรัพย์

ของบรษัิท จ านวนรวมรอ้ยละ 55 ของทนุช าระแลว้ 

• กรณีขอพน้เหตเุพกิถอนทั่วไป ก าหนด Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแตว่นัทีหุ่น้เริม่ซือ้ขาย 

• กรณีบรษัิทมกีารปรับปรุงฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานดว้ยการหาผูร้่วมทุนรายใหม่ หรอื

ธรุกจิใหมท่ีม่ลีกัษณะเป็นการจดทะเบยีนทางออ้ม (Backdoor Listing) 

 

o Silent Period เป็นระยะเวลา 1 ปี หากผูร้่วมทนุใหมม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามเกณฑก์ าไรตาม

ขอ้ก าหนดรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนของ SET หรอื mai ณ วันยืน่ค าขอพจิารณาพน้เหตเุพกิ

ถอน 

o Silent Period เป็นระยะเวลา 2 ปี หากยืน่ค าขอพน้เหตเุพกิถอนภายใน 1 ปี นับแตว่นัทีม่กีาร

ร่วมทนุหรอืน าธุรกจิใหม่หรือสนิทรัพยใ์หม่เขา้มา โดยพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารกลับมา

ซือ้ขายกรณีทัว่ไป 

ทัง้นี้ หลังจากวันทีหุ่น้ของบรษัิทเริม่ซือ้ขายครบก าหนดระยะเวลาทกุ ๆ 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ทีถู่กหา้มขาย 

(Silent Period) สามารถทยอยขายหลักทรัพยไ์ดร้อ้ยละ 25 ของจ านวนหลักทรัพยท์ีถู่กหา้มขาย

ทัง้หมด 

การประกาศ

กลบัมาซือ้ขาย 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลการกลับมาซือ้ขายล่วงหนา้ 7 วันท าการก่อนทีห่ลักทรัพยข์อง

บรษัิทจะเริม่ซือ้ขาย 

การเพกิถอน หากบริษัทไม่สามารถแกไ้ขเหตุเพิกถอนหมดไปได ้หรือไม่ม ีคุณสมบัตกิลับมาซือ้ขายได ้

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาสั่งเพิกถอน โดยจะเปิดใหซ้ื้อขาย

หลกัทรัพย ์7 วนัท าการกอ่นการเพกิถอน โดยยังคงขึน้เครือ่งหมาย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบัญช ีCash 

Balance 
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ข ัน้ตอน  

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2564 
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ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนกอ่น 1 พฤศจกิายน 2564 

1) กรณีส่วนของผูถ้อืหุน้มคี่านอ้ยกว่าศูนย/์ ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบ

การเงนิเป็นเวลา 3 ปีตดิตอ่กนั 

 

2) กรณีหยดุประกอบกจิการ/ สนิทรพัยท์ ีใ่ชใ้นการด าเนนิการลดลงอยา่งมนียัส าคญั 

 

หมายเหต ุ:  

เมือ่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าหลักทรัพยข์องบรษัิทเขา้ข่าย NC ระยะที ่1 แลว้ ตลาดหลักทรัพยจ์ะใหเ้วลาบรษัิท 1 เดอืน ในการ

พจิารณาว่าจะเลอืกฟ้ืนฟูกจิการอย่างไร เมือ่ครบก าหนด 1 เดอืน และบรษัิทแจง้แนวทางการฟ้ืนฟูกจิการแลว้ ตลาดหลักทรัพยจ์ะ

อนุญาตใหซ้ือ้หรือขายหลักทรัพย์ของบรษัิทเป็นเวลา 1 เดือน โดยใหซ้ือ้ดว้ยบัญช ีCash Balance (โดยยังคงเครื่องหมาย NC) 

หลังจากนัน้จะ SP จนกวา่บรษัิทสามารถฟ้ืนฟกูจิการจนท าใหเ้หตเุพกิถอนหมดไปและมคีณุสมบัตเิพือ่กลับมาซือ้ขายได ้ 

ตลาดหลักทรัพยใ์หร้ายงานความคบืหนา้ของการฟ้ืนฟกูจิการทกุ 3 เดอืน/ ในวันเดยีวกับวันครบก าหนดสง่งบการเงนิในแตล่ะไตรมาส 
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ข ัน้ตอนและแนวทางด าเนนิการตอ่บรษิทัจดทะเบยีน 

(เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2564) 

  

มคีณุสมบัต ิ
ซือ้ขาย 

ประกาศเขา้ ชว่งที ่2  
(ใหเ้วลา 2 ปี และสามารถขอขยายได ้1 ปี) 

แจง้ 

บจ. ทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

ตลท. มหีนังสอืแจง้ บจ. ขึน้ NC และ SP พรอ้ม
ประกาศเขา้ชว่งที ่1 ใหผู้ล้งทนุทราบ 

(ใหเ้วลา 3 ปี และสามารถขอขยายได ้1 ปี) 
 

ขึน้ SP จนครบ 1 เดอืน  

ขึน้ SP จนกวา่จะแจง้  

จัดท าแผนด าเนนิการเพือ่แกไ้ขเหตเุพกิ

ถอน ตลท.  

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน 
กอ่นขึน้ SP ตอ่ 

ขอเพกิถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ  ยืน่ค ารอ้งขอตอ่ศาลเสนอแผนฟ้ืนฟู

ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน 

กอ่นขึน้ SP ตอ่ 

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน  
 กอ่นขึน้ SP ตอ่ 

เราบอกวา่ถา้แจง้ทางเลอืกมา เราอาจ
พจิารณาเปิดเทรด รายละเอยีดตรงที่

ไฮไลทน์ีไ้มเ่ผยแพรด่มีัย้คะ 

บจ. ด าเนนิการตาม 
ขัน้ตอนตาม พ.ร.บ. ลม้ละลาย 

บจ. ด าเนนิการตามขัน้ตอน 
ขอเพกิถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ 

บจ. ท าหนังสอืแจง้ 
ตลท. 

มคีณุสมบตัซิือ้ขาย  บจ. ยืน่ค าขอซือ้ขาย 

หุน้ซือ้ขาย 

ขยายระยะเวลา  

บจ. เปิดเผยความคบืหนา้ทกุไตรมาส 
(ในวนัเดยีวกบัวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิแตล่ะไตรมาส) 

หรอืเมือ่มคีวามคบืหนา้อยา่งมนัียส าคญั 

แกไ้ขไดต้ามเหตทุีถ่กูประกาศเขา้เหตใุนแต่
ละขอ้ดงันี ้

• Equity > 0 
• มีธุรกิจหลักที่จะประกอบธุรกจิ

ตอ่ไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งชดัเจน 
• รายงานผูส้อบบญัชขีองงบปีไม่

เป็นประเภทไมแ่สดงความเห็น
หรอืแสดงความเห็นวา่งบไม่
ถกูตอ้ง 

บรษัิทแจง้ทางเลอืกในการแกไ้ขเหตุ
เพกิถอน 

ไมแ่จง้ 

Yes 

No 

ขยายระยะเวลา  

แกไ้ขเหตเุพกิถอนแลว้  

ครบระยะเวลาที่

ก าหนด 

พจิารณาเพกิถอน 

ครบระยะเวลาทีก่ าหนด 
 

No 

Yes 

ไมส่ามารถแกไ้ขเหตเุพกิถอน 

พจิารณาเพกิถอน 
No 

ไมม่คีณุสมบัตซิือ้ขาย 
 

Yes 

No 

Yes 

แกไ้ขได ้
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ข ัน้ตอนและแนวทางด าเนนิการตอ่บรษิทัจดทะเบยีน 

(เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนกอ่น 1 พฤศจกิายน 2564) 

แ 

  

มคีณุสมบัต ิ
ซือ้ขาย 

ประกาศเขา้ Resume Stage  
(ใหเ้วลา 2 ปี และสามารถขอขยายได ้1 ปี) 

แจง้ 

บจ. ทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 

ตลท. มหีนังสอืแจง้ บจ. ขึน้ NC และ SP พรอ้ม
ประกาศ NC ระยะที ่1 ใหผู้ล้งทนุทราบ 

ขึน้ SP จนครบ 1 เดอืน  

ขึน้ SP จนกวา่จะแจง้  

จัดท าแผนฟ้ืนฟกูจิการตามแนวทางของ 
ตลท.  

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน 

กอ่นขึน้ SP จนกวา่จะแกปั้ญหาเสร็จ 

ขอเพกิถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ  ยืน่ค ารอ้งขอตอ่ศาลเสนอแผนฟ้ืนฟู

ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย  

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน 

กอ่นขึน้ SP จนกวา่จะแกปั้ญหาเสร็จ 

อนุญาตใหซ้ือ้ขาย 1 เดอืน เมือ่ บจ. 
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการขอเพกิถอน

หลกัทรัพย ์
และขอ้มลูการท า Tender Offer แลว้ บจ. แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

เพือ่รว่มจัดท าแผนฟ้ืนฟ ู

บจ. ด าเนนิการตาม 
ขัน้ตอนตาม พ.ร.บ. ลม้ละลาย 

บจ. ด าเนนิการตามขัน้ตอน 

ขอเพกิถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ 
คณะกรรมการก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

เพือ่อนุมตัแิผนฟ้ืนฟกูจิการ 

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธ ิ
ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

ประกาศ NC ในแตล่ะระยะ  
(ม ี3 ระยะๆ ละ 1 ปี และสามารถขอขยายได ้1 ปี) 

บจ. ท าหนังสอืแจง้ 
ตลท. 

มคีณุสมบตัซิือ้ขาย  บจ. ยืน่ค าขอซือ้ขาย 

หุน้ซือ้ขาย 

ขยายระยะเวลา  

วนัประชมุผูถ้อืหุน้ โดย บจ. และ 
ทีป่รกึษาทางการเงนิจัด Presentation 

เกีย่วกบัแผนฟ้ืนฟกูจิการ 

บจ. เปิดเผยความคบืหนา้ทกุ 3 เดอืน 

(ในวนัเดยีวกบัวนัครบก าหนดสง่งบการเงนิแตล่ะไตรมาส) 

เชน่ ในกรณีที ่บจ. เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน
เนื่องจาก Equity < 0 ไดด้ าเนินการให  ้
Equity มคีา่ไมน่อ้ยกวา่ 0 เป็นตน้ 

กรณีปิดสมดุทะเบยีน: < 21 วนั 
กรณีก าหนด RD: < 2 เดอืน 

ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 

ขอ้มลูแจง้ผูถ้อืหุน้ 
1. แผนฟ้ืนฟกูจิการ 
2. ความเห็นกรรมการอสิระ 
3. ความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 
4. แจง้วนั เวลา และสถานทีจั่ดประชมุผู ้
ถอืหุน้ Presentation 

เง ือ่นไข 
ตอ้งไดค้ะแนนเสยีงอนุมตัแิผนด าเนนิการ  

> ¾ ของผูม้าประชมุและออกเสยีง 

สง่เอกสารใหผู้ถ้อืหุน้ 

บรษัิทแจง้ทางเลอืกในการฟ้ืนฟกูจิการ  
ไมแ่จง้ 

Yes 

No 

ขยายระยะเวลา  

แกไ้ขเหตเุพกิถอนแลว้  

ครบระยะเวลาที่
ก าหนด 

พจิารณาเพกิถอน 

ครบระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

No 

Yes 

ไมส่ามารถแกไ้ขเหตเุพกิถอน 

พจิารณาเพกิถอน 
No 

ไมม่คีณุสมบัตซิือ้ขาย 

 

Yes 

No 

Yes 

ลว่งหนา้ 14 วัน 

แกไ้ขได ้
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ถาม-ตอบ 

Q : การพจิารณาสว่นของผูถ้อืหุน้หากมคี่านอ้ยกวา่ศนูยจ์ะเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนนัน้ พจิารณาจากสว่นของผูถ้ือหุน้

บรษัิท หรอืสว่นของผูถ้อืหุน้บรษัิทรวมกบัสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 

A : พจิารณาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไมร่วมสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 

Q : หากสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิเฉพาะมากกวา่ศนูย ์แตส่ว่นของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวมนอ้ยกวา่ศนูย ์กรณี

นีถ้อืวา่เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนหรอืไม ่

A: พจิารณาจากสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทในงบการเงนิรวม หากมคีา่นอ้ยกวา่ศนูยจ์ะเขา้เหตเุพกิถอน 

Q : กรณีผูส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิเป็นเวลา 2 ปี ตดิต่อกัน แต่ปีต่อมา แสดงความเห็นแบบ

มเีงื่อนไข และปีถัดไป ไม่แสดงความเห็นอีกครัง้ ลักษณะนี้เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีผูส้อบบัญชไีม่แสดง

ความเห็นตอ่งบการเงนิตดิตอ่กนั 3 ปี แลว้หรอืไม ่

A : การพจิารณาเหตเุขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนอนัเนื่องจากผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงนิเป็นเวลา 3 ปี

ตดิตอ่กนันัน้ ในกรณีนีโ้ดยปกตถิอืวา่ไมเ่ขา้ขา่ย 3 ปี ตดิตอ่กนั 

อยา่งไรก็ด ีหาก ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงนิในภายหลังและมกีารเปลีย่นแปลงความเห็นของผูส้อบบัญชจีาก

มเีงือ่นไขเป็นไม่แสดงความเห็น  จะถอืวา่เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนเนื่องจากผูส้อบบญัชไีม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ 

3 ปี ตดิตอ่กนั 

Q : กรณีบรษัิทมกีารด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนตอ้งสง่งบการเงนิตามก าหนดปกตหิรอืไม ่

A : กรณีบรษัิทมกีารด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน (ไมร่วมเหตุผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเห็น

ตอ่งบการเงนิของบรษัิท 3 ปีตดิตอ่กนั) สามารถ 

▪ สง่รายงานทางการเงนิรอบ 6 เดอืนแรกของปีบัญชโีดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญช ี

พรอ้มการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and 

Analysis) แทนการส่งงบการเงินรายไตรมาสก็ได  ้โดยใหส้่งภายใน 45 วันนับแต่วันสุดทา้ยของรอบ

ระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปีบญัช ี 

▪ สง่งบการเงนิประจ าปีทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีภายใน 3 เดอืนนับแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญช ี

Q : กรณีบรษัิทมกีารด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน ซึง่มหีนา้ทีต่อ้งรายงานความคบืหนา้การ

ฟ้ืนฟูกจิการทุกไตรมาสหรือในวันเดยีวกับวันครบก าหนดสง่งบการเงนิ หากบรษัิทสง่รายงานทางการเงนิรอบ 6 

เดอืนแรกพรอ้มการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ แทนการสง่งบการเงนิรายไตรมาส บรษัิท

สามารถรอรายงานความคบืหนา้การฟ้ืนฟกูจิการพรอ้มรายงานทางการเงนิรอบ 6 เดอืนไดห้รอืไม ่

A : หากบรษัิทไม่ไดจ้ัดท างบการเงนิรายไตรมาส บรษัิทยังมหีนา้ทีต่อ้งรายงานความคบืหนา้การฟ้ืนฟกูจิการดังกลา่ว 

Q : การพจิารณาก าไรสทุธใินงวดสะสมกอ่นยืน่ค าขอพน้เหตเุพกิถอนนัน้ งวดสะสมหมายความวา่อยา่งไร 

A : กรณีบรษัิทจดทะเบยีนยืน่ค าขอพน้เหตุเพกิถอนซึง่อยู่ในรอบการสง่งบการเงนิประจ าไตรมาสใด ใหน้ าสง่งบ

การเงนิประจ าไตรมาสนัน้ดว้ย เชน่ กรณีบรษัิทสิน้รอบบัญชวีนัที ่31 ธันวาคม และยืน่ค าขอในเดอืนกนัยายน ก็ตอ้ง

น าสง่งบการเงนิงวด 6 เดอืนโดยงวด 6 เดอืนจะตอ้งมกี าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 
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Q : เกณฑก์ารพจิารณาการแกไ้ขเหตุเพกิถอนกรณีการด าเนินงานหรือฐานะเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนในแต่ละเหตุ 

เชน่เหตสุว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกวา่ศนูย ์และเหตผุูส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ 3 ปีตดิตอ่กัน แตกตา่ง

กนัหรอืไม ่

A: กรณีการด าเนนิงานซึง่ฐานะการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนทัง้ 3 เหต ุ(สว่นของผูถ้อืหุน้

นอ้ยกวา่ศนูย ์/ ผูส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ 3 ปีตดิตอ่กัน / หยุดประกอบธุรกจิทัง้หมด หรอืเกอืบ

ทัง้หมด) มเีกณฑก์ารพจิารณาการแกไ้ขเหตเุพกิถอนตามเหตทุีถู่กประกาศเขา้เหตเุพกิถอนในแตล่ะขอ้ (สว่นของผู ้

ถือหุน้มากกว่าศูนย์ / รายงานผูส้อบบัญชขีองงบปีไม่เป็นประเภทไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบ

การเงนิไมถ่กูตอ้ง / มกีารประกอบกจิการ) 

❽    Q : เกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบัตเิพือ่กลับมาซือ้ขายกรณีการด าเนนิงานหรอืฐานะเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน ในแตล่ะเหต ุ

เชน่ เหตสุว่นของผูถ้อืหุน้นอ้ยกวา่ศนูย ์และเหตผุูส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ 3 ปีตดิตอ่กนั แตกตา่ง

กนัหรอืไม ่

A : กรณีการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนทัง้ 3 เหต ุ(สว่นของผูถ้ือหุน้

นอ้ยกวา่ศนูย ์/ ผูส้อบบัญชไีม่แสดงความเห็นต่องบการเงนิ 3 ปีตดิตอ่กัน / หยุดประกอบธุรกจิทัง้หมดหรือเกอืบ

ทัง้หมด) มเีกณฑก์ารพจิารณาคณุสมบตักิลบัมาซือ้ขายเหมอืนกนัทกุเหต ุ

❾    Q: ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มแีนวทางการพจิารณากรณีสว่นของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนอยา่งไร 

A:  1. กรณีสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีป่รากฏในงบการเงนิมคีา่นอ้ยกวา่ศนูย ์  หรอื 

2. กรณีสว่นของผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏในงบการเงนิมคีา่มากกวา่ศนูย ์แตผู่ส้อบบัญชแีสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข 

หรอืไมแ่สดงความเห็น และหากปรับปรุงตามความเห็นของผูส้อบบญัชแีลว้ท าใหส้ว่นของผูถ้อืหุน้มคีา่ต า่กวา่ศนูย ์
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1. ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2564 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรือ่ง แนวทางด าเนนิการเพือ่แกไ้ขเหตุแห่งการ

เพกิถอนหุน้สามัญจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

➢ หมวด 2 แนวทางด าเนนิการตอ่บรษัิทจดทะเบยีนทีม่กีารด าเนนิงานหรอืฐานะการเงนิทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกู

เพกิถอน 

3. หนังสอืเวยีนที ่บจ. (ว) 2 /2564 การปรับปรุงหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วกับการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

และการเปิดเผยสารสนเทศ  

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

5. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสทิธเิป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบยีน พ.ศ. 2558 

6. ขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 

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

8. ขอ้บงัคบัตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการหา้มซือ้หรือ

ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 

9. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซือ้ขายหลักทรัพย์ดว้ยบัญชแีคชบาลานซ ์(Cash 

Balance) พ.ศ. 2562 

10. ขอ้บงัคบัเรือ่งมาตรการด าเนนิการกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมเีหตกุารณ์ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิและ

การด าเนนิธรุกจิ พ.ศ. 2561 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

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

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย์ 
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