
ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

การเขา้เหตอุาจถกูเพกิถอนและการพน้เหตเุพกิถอน 

กรณีไมน่ าสง่งบการเงนิ/ น าสง่งบการเงนิลา่ชา้เกนิก าหนด/

ผูส้อบบญัชแีสดงความเห็นวา่งบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 
กรณีเขำ้เหตแุห่งกำรเพกิถอนดว้ยเหตสุง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้แลว้กอ่น 1 พฤศจกิำยน 2564 บรษัิทจดทะเบยีนมรีะยะเวลำใน

แต่ละช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ช่วงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนมีระยะเวลำ 1 ปี และช่วงที่ 2 ช่วงด ำเนินกำรใหก้ลับมำซื้อขำยมี
ระยะเวลำ 1 ปี โดยสำมำรถขอขยำยเวลำในชว่งที ่2 ได ้1 ครัง้ ไมเ่กนิ 1 ปี ทัง้นี ้สรุปกำรปรับปรุงของหลักเกณฑท์ีป่รับปรุงใหม่
ตำมขอ้มลูทีข่ดีเสน้ใต ้และสว่นของหลกัเกณฑต์ำมขอ้มลูทีข่ดีออก ดงันี ้

เหตุเพกิถอน เง ือ่นไขและระยะเวลาการปรบัปรุงคณุสมบตัขิอง บจ. 

ชว่งที ่1  

ชว่งด าเนนิการใหเ้หตเุพกิถอน

หมดไป 

ชว่งที ่2  

ชว่งด าเนนิการใหม้คีุณสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้

ขาย  

ไม่สง่งบกำรเงนิ / สง่งบกำรเงนิ

ล่ำชำ้ / งบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง 

เกนิ 6 เดอืน ในแตล่ะงวด เฉพำะ

งวดแรกทีล่ำ่ชำ้เกนิ 6 เดอืน 

ส่งงบกำรเงนิ งวดทีเ่ขำ้เหตุเพิกถอน 

ที่ล่ำชำ้เกิน 6 เดือนไดค้รบทุกงวด 

โ ด ย ผู ้ส อ บ บั ญ ชี ต ้อ ง ไ ม่ แ ส ด ง

ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินไม่ถูกตอ้ง 

ภำยใน 1 ปี ภำยใน 2 ปี 

 

 

สง่งบกำรเงนิทีล่่ำชำ้ไดทุ้กฉบับ และสง่งบกำรเงนิ

ภำยในเวลำที่ก ำหนด 2 งวดตดิต่อกัน ภำยใน 1 ปี 

(อำจขอขยำยเวลำอีก 1 ปี)  ทั ้งนี้ รำยงำนของ

ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

ตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีมีขอ้บกพร่องในระบบ

ควบคุมภำยใน หรือระบบบัญชไีม่สมบูรณ์ หรืองบ

กำรเงินไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิทีส่ ำนักงำนยอมรับ  

(2) ไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินหรือแสดง

ควำมเห็นอย่ำงมเีงือ่นไขกรณีถูกจ ำกัดขอบเขตกำร

สอบบัญชโีดยกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของบรษัิท 

หรอื กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร  

(3) แสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงนิไมถ่กูตอ้ง 

 

  



ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

 
เรือ่ง รายละเอยีด 

เกณฑพ์จิารณา

เหตุเพกิถอน 

 

1. พจิำรณำจำกระยะเวลำทีไ่มน่ ำสง่ตำมก ำหนดดงันี ้

งบการเงนิ วนัครบก าหนดสง่ การเขา้ขา่ยเหตเุพกิถอน 

รำยไตรมำส  45 วนันับจำกวนัสิน้รอบบญัช ี ลำ่ชำ้เกนิกวำ่ 6 เดอืนนับจำก 

วนัครบก ำหนดสง่ รำยปี  2 เดอืนนับจำกวันสิน้รอบบัญช ี

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

สัง่แกไ้ข 

ตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด ลำ่ชำ้เกนิกวำ่ 6 เดอืนนับจำก 

วนัทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข 

2. พจิำรณำจำกกำรน ำส่งงบกำรเงนิทีผู่ส้อบบัญชไีดแ้สดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง 

และไมไ่ดแ้กไ้ขเกนิกวำ่ 6 เดอืน 

การด า เนินการ

ก่ อนบ ริษ ัท เ ข้ า

ข่ายอาจถูกเพิก

ถอน 

➢ กรณีบรษิทัไม่น าส่งงบการเงนิ/น าส่งงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเห็นว่างบ

การเงนิไมถ่กูตอ้ง  

ตลำดหลักทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมำย SP(Suspension) ทันทนัีบแตว่ันครบก ำหนดสง่งบกำรเงนิ

หรือวันที่น ำส่งงบกำรเงนิที่ผูส้อบบัญชแีสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง และจะคง

เครื่องหมำย SP ไวจ้นกว่ำบริษัทจะน ำส่งงบกำรเงนิดังกล่ำวใหแ้ก่ตลำดหลักทรัพย์อย่ำง

ถูกตอ้งครบถว้น เมือ่หลักทรัพยถ์ูก SP ครบ 3 เดอืน อำจเปิดใหซ้ือ้ขำยหลักทรัพย ์1 เดอืน 

และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ี Cash Balance 

➢ กรณีส านกังาน ก.ล.ต. ส ัง่แกไ้ขงบการเงนิ  

ตลำดหลกัทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมำย SP ทนัทเีป็นระยะเวลำ 1 วนั โดยในวนัท ำกำรถัดไป ตลำด

หลักทรัพย์จะปลดเครื่องหมำย SP และขึ้นเครื่องหมำย NP พรอ้มทั ้งประกำศกำรขึ้น

เครื่องหมำย C (Caution) โดยมผีลใหผู้ล้งทุนจะตอ้งซือ้หลักทรัพยด์ังกล่ำวดว้ยบัญช ีCash 

Balance เทำ่นัน้ 

หมำยเหต ุ: 

- จะคงเครือ่งหมำย NP ไวจ้นกวำ่บรษัิทจะน ำสง่งบกำรเงนิทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข

ใหแ้ก่ตลำดหลักทรัพย์อย่ำงถูกตอ้งครบถว้น และไดข้อ้สรุปผลกำรพิจำรณำจำก

ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- จะคงเครือ่งหมำย C ไวจ้นกวำ่บรษัิทจะน ำสง่งบกำรเงนิทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบ

กำรเงนิได ้หรอืเมือ่ตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศเขำ้ขำ่ยอำจถกูเพกิถอน  

การด าเนนิการเมือ่

บรษิทัเขา้ขา่ย

อาจถูกเพกิถอน 

เพื่อใหบ้ริษัทมีแนวทำงแกไ้ขที่ชัดเจนและกระตุน้ใหเ้ร่งด ำเนินกำรเพื่อกลับมำซื้อขำยได ้

ตำมปกต ิตลำดหลกัทรัพยจ์ะด ำเนนิกำร ดงันี้ 

➢ กรณีบรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิ / น าสง่ลา่ชา้เกนิกวา่ 6 เดอืน / น าสง่

งบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชแีสดงความเห็นวา่งบการเงนิไมถู่กตอ้ง และแกไ้ขเหตุดงักลา่วเกนิ

กวา่ 6 เดอืน เมือ่ครบ 6 เดอืน นับแตว่ันทีค่รบก ำหนดสง่งบกำรเงนิ หรอืนับแตว่ันทีส่ง่งบกำรเงนิที่

ผูส้อบบัญชแีสดงควำมเห็นว่ำไม่ถูกตอ้ง ตลำดหลักทรัพยจ์ะประกำศรำยชือ่บรษัิทเขำ้ข่ำยอำจถูก

เพกิถอน โดยคงเครือ่งหมำย SP และขึน้เครือ่งหมำย NC จนกวำ่บรษัิทจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้หตเุพกิ

ถอนหมดไปและด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบตักิลบัมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ 

➢ กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ส ัง่แกไ้ข เกนิกวา่ 

6 เดอืนนบัแต่วนัทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ส ัง่แกไ้ขงบการเงนิ เมื่อครบ 6 เดือน นับแต่วันที่

ส ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบกำรเงนิ ตลำดหลักทรัพยจ์ะประกำศรำยชือ่บรษัิทเขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิ

ถอน โดยขึน้เครื่องหมำย SP และ NC จนกว่ำบรษัิทจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้หตุเพกิถอนหมดไปและ

ด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบตักิลบัมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ 

ภำยหลังจำกทีต่ลำดหลักทรัพยป์ระกำศรำยชือ่บรษัิทเขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิถอนแลว้ หำกตอ่มำ

ปรำกฏว่ำบริษัทไม่น ำส่งงบกำรเงินงวดถัดๆไป ซึง่เขำ้ลักษณะกรณีดังกล่ำวขำ้งตน้ ตลำด

หลกัทรัพยจ์ะแจง้ใหบ้รษัิททรำบ และเปิดเผยขอ้มูลกำรไม่น ำสง่งบกำรเงนิในงวดถัดๆไปดังกล่ำว

ใหผู้ล้งทุนทรำบ ทั ้งนี้ ใหบ้ริษัทเปิดเผยควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินกำรแกไ้ขต่อตลำด

หลักทรัพยท์ุกไตรมำส หรือในวันเดยีวกับวันครบก ำหนดสง่งบกำรเงนิในแต่ละไตรมำส รวมทัง้

เปิดเผยโดยไมช่กัชำ้หำกมคีวำมคบืหนำ้ทีม่นัียส ำคัญ 
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เรือ่ง รายละเอยีด 

ช่วงที ่1 ช่วงด าเนนิการใหเ้หตุแหง่การเพกิถอนหมดไป - มรีะยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่

หลกัทรพัยถ์กูประกาศเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน 

เงือ่นไขและระยะเวลำกำรปรับปรุงคณุสมบตั ิ

บรษัิทจดทะเบยีนตอ้งด ำเนนิกำรแลว้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. น ำสง่งบกำรเงนิทีไ่ม่ไดน้ ำสง่ ไดค้รบทุกงวด โดยผูส้อบบัญชตีอ้งไม่มกีำรแสดง

ควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง เฉพำะงบกำรเงนิงวดทีล่่ำชำ้เกนิกว่ำ 6 เดอืนนับแต่วันครบ

ก ำหนดสง่ 

2. น ำสง่งบกำรเงนิทีไ่ดแ้กไ้ขตำมค ำสั่งของส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดค้รบทุกงวด โดย

ผูส้อบบัญชตีอ้งไม่มกีำรแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง เฉพำะงบกำรเงนิงวดทีล่่ำชำ้

เกนิกวำ่ 6 เดอืนนับแตว่นัทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบกำรเงนิ 

3. กรณีมีกำรน ำส่งงบกำรเงนิทีผู่ส้อบบัญชแีสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ไดแ้กไ้ขเหตุดังกล่ำวเกนิกว่ำ 6 เดอืน: น ำส่งงบกำรเงนิทีผู่ส้อบบัญชไีม่มีกำรแสดง

ควำมเห็นวำ่งบกำรเงนิไมถ่กูตอ้ง 

▪ หำกบรษัิทน ำสง่งบกำรเงนิตำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้อย่ำงครบถว้นไดภ้ำยใน 2 ปีนับแตว่ันที่

หลักทรัพยถ์ูกประกำศเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอน ใหบ้รษัิทยืน่หนังสอืต่อตลำดหลักทรัพย์

เพื่อชีแ้จงขอ้มูลว่ำเหตุเพิกถอนไดห้มดไปแลว้ ตลำดหลักทรัพย์จะประกำศใหเ้ขำ้สู่ช่วง

ด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบตัเิพือ่กลบัมำซือ้ขำย (ชว่งที ่2) 

▪ หำกบรษัิทไม่สำมำรถน ำสง่งบกำรเงนิตำมหลักเกณฑข์ำ้งตน้อย่ำงครบถว้นไดภ้ำยใน 2 ปีนับ

แตว่ันทีห่ลักทรัพยถ์ูกประกำศเขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิถอน ตลำดหลักทรัพยจ์ะพจิำรณำสัง่เพกิ

ถอน โดยจะเปิดใหซ้ื้อขำยหลักทรัพย์ 7 วันท ำกำรก่อนกำรเพิกถอน พรอ้มทั ้งขึ้น

เครือ่งหมำย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

ชว่งที ่2 ชว่งด าเนนิการใหม้คีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย- มรีะยะเวลา 1 ปี 

นับแต่วันทีต่ลำดหลักทรัพย์ประกำศใหบ้ริษัทยำ้ยเขำ้สู่ช่วงที ่2 

▪ หำกบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรใหม้ีคุณสมบัติเพื่อกลับมำซื้อขำยไดภ้ำยใน 1 ปีตำม

ก ำหนดเวลำ บรษัิทสำมำรถยืน่ค ำขอใหต้ลำดหลักทรัพยพ์ิจำรณำปลดเครื่องหมำย NC 

และ SP เพือ่กลบัมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ

▪ หำกบรษัิทไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบตัเิพือ่กลับมำซือ้ขำยไดภ้ำยใน 1 ปีตำมก ำหนดเวลำ 

ตลำดหลกัทรัพยจ์ะพจิำรณำสัง่เพกิถอน โดยจะเปิดใหซ้ือ้ขำยหลักทรัพย ์7 วนัท ำกำรกอ่น

กำรเพกิถอน โดยยังคงขึน้เครือ่งหมำย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 

การพจิารณา

คณุสมบตัเิพือ่

กลบัมาซือ้ขาย 

บรษัิทสำมำรถขอใหต้ลำดหลักทรัพยอ์นุญำตใหก้ลับมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิเมือ่ด ำเนนิกำรครบ

ทกุขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. น ำสง่งบกำรเงนิทกุงวดทีไ่ม่ไดน้ ำสง่ และ/หรอืน ำสง่งบกำรเงนิทีผู่ส้อบบัญชไีมม่ี

กำรแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง และ/หรือน ำส่งงบกำรเงนิทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. สั่ง

แกไ้ข  

2. น ำสง่งบกำรเงนิภำยในเวลำทีก่ ำหนด 2 งวดตดิต่อกัน และรำยงำนผูส้อบบัญชี

ตอ้งไมม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้

1) มเีงือ่นไขเกีย่วกับขอ้บกพร่องในระบบกำรควบคมุภำยในหรอืระบบบัญช ีหรือไม่ปฏบิัติ

ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีส่ ำนักงำนก.ล.ต.ยอมรับ 

2) ไม่แสดงควำมเห็นหรอืแสดงควำมเห็นอย่ำงมเีงือ่นไขกรณีถูกจ ำกัดขอบเขตโดยบรษัิท

หรอืกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 

3) งบกำรเงนิไมถ่กูตอ้ง 

การประกาศ

กลบัมาซือ้ขาย 

ตลำดหลักทรัพยจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลกำรกลับมำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 7 วันท ำกำรกอ่นทีห่ลักทรัพยข์อง

บรษัิทจะเริม่ซือ้ขำย 

การเพกิถอน หำกบรษัิทไม่สำมำรถแกไ้ขเหตเุพกิถอนหมดไปไดห้รือไม่มคีุณสมบัตกิลับมำซือ้ขำยไดภ้ำยใน

ระยะเวลำทีก่ ำหนด ตลำดหลักทรัพยจ์ะพจิำรณำสัง่เพกิถอน โดยจะเปิดใหซ้ือ้ขำยหลักทรัพย ์7 

วนัท ำกำรกอ่นเพกิถอน โดยยังคงเครือ่งหมำย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ีCash Balance 



ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนต ัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

ข ัน้ตอน 

เขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนกอ่น 1 พฤศจกิายน 2564 

1) กรณีบรษิทัไมน่ าสง่งบการเงนิ/ น าสง่ลา่ชา้เกนิกวา่ 6 เดอืน/น าสง่งบการเงนิทีผู่ส้อบ

บญัชแีสดงความเห็นวา่งบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 

 

2) กรณีบรษิทัไมน่ าสง่งบการเงนิทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ส ัง่แกไ้ข/น าสง่ลา่ชา้เกนิกวา่ 6 เดอืน 

หมำยเหต ุ: เมือ่หลักทรัพยถ์ูก SP ครบ 3 เดอืน จะเปิดใหซ้ือ้ขำยหลักทรัพย ์1 เดอืน พรอ้มขึน้ NC และใหซ้ือ้ดว้ย

บญัช ีCash Balance 

  



ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

 

ถาม-ตอบ 

Q : กรณีบรษัิทไมน่ ำสง่งบกำรเงนิ จะเขำ้ขำ่ยอำจถกูเพกิถอนเมือ่ใด 

A : ตลำดหลักทรัพย์จะประกำศว่ำหลักทรัพย์ของบริษัทเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและขึน้เครื่องหมำย NC (Non-

Compliance) นับแต่วันครบก ำหนด 6 เดือนหลังครบก ำหนดส่งงบกำรเงิน จนกว่ำบริษัทจะส่งงบกำรเงินและ

ด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบัตเิพือ่กลับมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิทัง้นี ้ตลำดหลักทรัพยจ์ะขึน้เครือ่งหมำย SP (Suspension) 

เพื่อสั่งหำ้มซือ้ขำยหลักทรัพย ์เมือ่บรษัิทไม่น ำส่งงบกำรเงนิตำมก ำหนดเวลำ โดย เมือ่หลักทรัพย์ถูก SP ครบ 3 

เดอืน อำจเปิดใหซ้ือ้ขำยหลกัทรัพย ์1 เดอืน พรอ้มขึน้เครือ่งหมำย NC และใหซ้ือ้ดว้ยบญัช ี Cash Balance 

Q : กรณีบรษัิทไมน่ ำสง่งบกำรเงนิทีส่ ำนักงำนก.ล.ต.สัง่แกไ้ข จะเขำ้ขำ่ยอำจถกูเพกิถอนเมือ่ใด 

A : ตลำดหลักทรัพยจ์ะประกำศว่ำหลักทรัพยข์องบรษัิทเขำ้ขำ่ยอำจถูกเพกิถอนและขึน้เครื่องหมำย NC (Non-

Compliance) และ SP (Suspension) เพือ่สัง่หำ้มซือ้ขำยหลกัทรัพย ์นับแตว่นัครบก ำหนด 6 เดอืนหลงัวนัทีส่ ำนักงำน 

ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบกำรเงนิ โดยจะขึน้ NC จนกวำ่บรษัิทจะสง่งบกำรเงนิฉบับแกไ้ขและด ำเนนิกำรใหม้คีณุสมบัตเิพือ่

กลบัมำซือ้ขำยไดต้ำมปกต ิ 

 

  

 



 



ไมน่ ำสง่/ น ำสง่งบกำรเงนิลำ่ชำ้เกนิก ำหนด – พฤศจกิำยน 2564 

เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1. ขอ้บงัคับตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเรือ่ง กำรเพกิถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564 

2. ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง แนวทำงด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ขเหตแุหง่กำร

เพกิถอนหุน้สำมัญจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2564  

➢ หมวด 1 แนวทำงด ำเนนิกำรต่อบรษัิทจดทะเบยีนทีไ่ม่น ำสง่งบกำรเงนิหรือน ำสง่งบกำรเงนิล่ำชำ้เกนิ

กวำ่ก ำหนด หรอืน ำสงงบกำรเงนิทีผู่ส้อบบัญชแีสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงนิไมถ่กูตอ้ง ทีเ่ขำ้ขำ่ยอำจถูก

เพกิถอน 

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

กำรเปิดเผยสำรสนเทศ  

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

5. หนังสอืเวยีนที ่บจ.(ว) 1/2562 เรือ่ง กำรปรับปรุงเกณฑต์ำมแผน Regulatory Reform 

6. ขอ้บงัคับตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรเกีย่วกบักำรหำ้มซือ้หรอื

ขำยหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนเป็นกำรชัว่ครำว พ.ศ. 2562 

7. ประกำศตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง กำรซือ้ขำยหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชแีคชบำลำนซ ์(Cash 

Balance) พ.ศ. 2562 

8. ขอ้บงัคับ เรือ่ง มำตรกำรด ำเนนิกำรกรณีบรษัิทจดทะเบยีนมเีหตกุำรณ์ทีอ่ำจมผีลกระทบตอ่ฐำนะกำรเวนิและ

กำรด ำเนนิธรุกจิ พ.ศ. 2561 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ.44/2556 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรรำยงำนกำร

เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิททีอ่อกหลกัทรัพย์ 
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