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แนวทางดําเนินการต่อบริษทัจดทะเบียน 

ที�ไม่นําส่งงบการเงนิหรือนําส่งล่าช้าเกนิกว่ากาํหนด 

หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 

 
1.    หลกัการและเหตุผล 
 เนื�องจากงบการเงินเป็นสารสนเทศสาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์การที�
บริษทัจดทะเบียนไม่นาํส่งงบการเงินหรือนาํส่งล่าชา้ เกินกว่ากาํหนด หรือนาํส่งงบการเงินที�ผูส้อบบญัชี
แสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง ถือวา่บริษทัเขา้ข่ายการไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญัอนัอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนและถือเป็นสัญญาณเตือนอย่าง
หนึ� งว่าบริษทัมีปัญหาในการดาํเนินงานและการบริหารงานภายใน ซึ� งอาจทาํความเสียหายอย่างมากสู่       
ผูถื้อหุน้ ตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัต่อกรณีดงักล่าว เพื�อใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีแนวทาง
ปฏิบติัที�ชดัเจนและ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนไดท้ราบขอ้มลูเพื�อใชใ้นการประเมินความเสี�ยงของตนจาก
การลงทุน นอกจากนี6  การกาํหนดแนวทางนี6 จะช่วยส่งเสริมให้บริษทัจดทะเบียนเร่งปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบบญัชี และกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินที�มีประสิทธิผล อนัจะนาํไปสู่ความ
เชื�อมั�นในการบริหารงานของบริษทัจดทะเบียน 
 
2.    การดําเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนและต่อผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที�ไม่นําส่งงบการเงินหรือ

นําส่งล่าช้า เกนิกว่ากาํหนด หรือนําส่งงบการเงนิที�ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงนิไม่ถูกต้อง 
 2.1      บริษทัจดทะเบียนใดไม่นําส่งงบการเงินหรือนําส่งล่าช้า เกินกว่ากาํหนด หรือนําส่ง         
งบการเงินที�ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศชื�อบริษทั      
จดทะเบียนนั6นให้เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 9 (3) และ 9(5) ของ
ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2542 
ที�กาํหนดวา่ 
 ขอ้ 9 (3) “บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ                   
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนงัสือเวียนที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปลี�ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย”์ 
 ขอ้ 9 (5) “บริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการ
เปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของ 
ผูล้งทุน หรือการเปลี�ยนแปลงในราคาของหลกัทรัพย”์ 
   2.2     ในกรณีกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนซึ� งรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนจดัทาํบญัชีไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นปัจจุบนั ซึ� งถือเป็นการกระทาํ
ความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 312 และ/หรือไม่นาํส่งงบการเงิน
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หรือนาํส่งล่าชา้ เกินกวา่กาํหนด หรือนาํส่งงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง 
เป็นเหตุให้บริษทัจดทะเบียนถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์อาจพิจารณาว่า
ผูบ้ริหารซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ขาดคุณสมบติัการเป็นผูบ้ริหาร
และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัจดทะเบียน ตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน และ
อาจประกาศให้ผูถื้อหุ้นและประชาชนทั�วไปไดท้ราบโดยทั�วกันว่าตลาดหลกัทรัพย์ไม่ยอมรับบุคคล
ดงักล่าวเป็น กรรมการ และผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียน และบริษทัที�ยื�นคาํขอเป็นบริษทัจดทะเบียน
ตามหลกัเกณฑ์การรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
3.     ขั-นตอนการดาํเนินการ 
 ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํส่งงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะ
ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียนกาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัทาํและนาํส่ง     
งบการเงินภายในเวลาที�กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย ์ซึ� งหากบริษทัไม่
สามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาที�กาํหนด ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการดงันี6  
 3.1 บริษัทจดทะเบียนไม่นําส่งงบการเงินหรือนําส่งล่าช้า เกินกว่า 6 เดือน หรือนําส่งงบการเงินที�

ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 
   ตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดระยะเวลาการแกไ้ขเป็น 2 ช่วงดงันี6  
 (1) ช่วงดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป 
  -      ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ6นเครื�องหมาย SP (Suspension) ทนัทีนบัแต่วนัครบกาํหนดส่ง
งบการเงินหรือวนัที�นาํส่งงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง เพื�อห้ามการซื6อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน (ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และ
วิธีการเกี�ยวกบัการหา้มซื6อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั�วคราว) จนกว่าบริษทัจดทะเบียนจะ
สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ เช่น ในกรณีที�บริษทัจดทะเบียนไม่นําส่งงบการเงินและต่อมาบริษัท          
จดทะเบียนสามารถนาํส่งงบการเงินงวดดงักล่าวได ้หรือในกรณีที�บริษทัจดทะเบียนนาํส่งงบการเงินที�
ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งและต่อมาบริษทัจดทะเบียนสามารถนาํส่งงบการเงินที�
ไม่มีลกัษณะดงักล่าวได ้เป็นตน้   
  -      ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนว่าเขา้ข่ายอาจ
ถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และขึ6นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) นบัแต่วนัครบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลงัครบกาํหนดส่งงบการเงินหรือวนัที�นาํส่งงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่า
ไม่ถกูตอ้ง จนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะสามารถดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดาํเนินการ
ใหบ้ริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายไดต้ามปกติ   
 -      หากบริษทัจดทะเบียนสามารถดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปไดภ้ายใน 
1 ปี นบัแต่วนัประกาศว่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดใน
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ขอ้ 3.1 (2) โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนว่าเขา้สู่ช่วงดาํเนินการ
ใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขาย (Resume Stage) 

- หากบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัประกาศว่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาสั�งเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป ทั6 งนี6  ก่อนวนัที� มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท           
จดทะเบียน ใหมี้การซื6อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 4. 

(2) ช่วงดาํเนินการให้มคุีณสมบัตเิพื�อกลบัมาซื-อขาย (Resume Stage) 
 - ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหเ้วลาบริษทัจดทะเบียนที�สามารถดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการ

เพิกถอนหมดไปไดต้ามขอ้ 3.1 (1) ดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�ครบ
กาํหนดตามขอ้ 3.1(1) หรือวนัที�บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป แลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงขึ6นเครื�องหมาย NC (Non–Compliance) เพื�อแสดงให้ผูล้งทุน
ทราบวา่เป็นหลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและเครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งหา้มการซื6อขาย
หลกัทรัพย ์ 

 - หากบริษทัจดทะเบียนสามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายได้
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปตามขอ้ 3.1 (1) บริษทั
จดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาปลดเครื�องหมาย NC และ SP เพื�ออนุญาตใหซื้6อ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนไดต้ามปกติ 

- หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายได้
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปตามขอ้ 3.1 (1) ตลาดหลกัทรัพย์
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาสั�งเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนต่อไป 
ทั6งนี6  ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ให้มีการซื6อหรือขายหลกัทรัพย ์     
จดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 4. 

 
 ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั-นตอนการดาํเนินการปรากฏดงันี- 

 

 
  
  
 
 
 
   
 

ส.ค. 62 

ครบกาํหนดส่งงบ หรือ 
วนัที�ส่งงบที�ผูส้อบบญัชีแสดง

ความเห็นวา่งบไม่ถูกตอ้ง 
 

  ก.พ. 61 
6 เดือน 

 

ส.ค. 61 

ขึ6นเครื�องหมาย SP 

ส.ค. 63 

ครบกาํหนด 1 ปีหากไม่สามารถ

ดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อ
กลบัมาซื6อขายได ้ตลท.จะ
พิจารณาดาํเนินการตามขั6นตอน
เพิกถอนต่อไป 
 

1 ปี 
ช่วงแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 

1 ปี 
Resume Stage 

ขึ6นเครื�องหมาย NC และ SP 

ประกาศเขา้ข่ายเพิกถอน ครบกาํหนด 1 ปีหากนาํส่ง

งบการเงินไม่ได ้ตลท. จะ
พิจารณาดาํเนินการตาม
ขั6นตอนเพิกถอนต่อไป 
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3.2 บริษทัจดทะเบียนไม่นําส่งงบการเงนิที�สํานักงาน ก.ล.ต. สั�งแก้ไขหรือนําส่งล่าช้า เกนิกว่า 6 เดอืน 
 ตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดระยะเวลาการแกไ้ขเป็น 2 ช่วงดงันี6  
 (1) ช่วงดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป 

  -       ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนว่าเขา้ข่ายอาจ
ถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยขึ6นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) เพื�อใหผู้ล้งทุน
ทราบวา่เป็นหลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอน และเครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งหา้มการซื6อขาย
หลกัทรัพย ์นบัแต่วนัครบระยะเวลา 6 เดือนหลงัวนัที�สาํนกังาน ก.ล.ต. สั�งแกไ้ขงบการเงิน จนกว่าบริษทั
จดทะเบียนจะสามารถนาํส่งงบการเงินฉบบัแกไ้ขและดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายได้
ตามปกติ  
  -       หากบริษทัจดทะเบียนสามารถนาํส่งงบการเงินฉบบัแกไ้ขได ้ภายใน 1 ปีนบัแต่วนั
ประกาศวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้
บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดตามขอ้ 3.2 (2) โดย
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนว่าเขา้สู่ช่วงดาํเนินการใหมี้คุณสมบติั
เพื�อกลบัมาซื6อขาย (Resume Stage) 
  - หากบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถนําส่งงบการเงินฉบับแกไ้ขไดภ้ายใน 1 ปี    
นับแต่วนัประกาศว่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์           
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาสั�งเพิกถอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนต่อไป ทั6งนี6  ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ให้มี
การซื6อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 4 
 (2) ช่วงดาํเนินการให้มคุีณสมบัตเิพื�อกลบัมาซื-อขาย (Resume Stage) 

  - ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหเ้วลาบริษทัจดทะเบียนที�สามารถนาํส่งงบการเงินฉบบัแกไ้ข
ไดต้ามขอ้ 3.2 (1) ดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดตามขอ้ 
3.1(1) หรือวนัที�บริษทัจดทะเบียนนาํส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน โดย
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงขึ6นเครื� องหมาย NC (Non–Compliance) เพื�อแสดงให้ผูล้งทุนทราบว่าเป็น
หลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนและเครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งหา้มการซื6อขายหลกัทรัพย ์ 

  - หากบริษทัจดทะเบียนสามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขายได้
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�บริษทัจดทะเบียนนาํส่งงบการเงินฉบบัแกไ้ขใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3.2 (1) 
บริษทัจดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาปลดเครื�องหมาย NC และ SP เพื�ออนุญาต
ใหซื้6อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนไดต้ามปกติ 

- หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบัติเพื�อกลบัมาซื6อขาย
ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�บริษทัจดทะเบียนนาํส่งงบการเงินฉบบัแกไ้ขใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3.2 (1) 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาสั�งเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั    
จดทะเบียนต่อไป ทั6งนี6  ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ใหมี้การซื6อหรือ
ขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 4 
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ตวัอย่างแผนภูมแิสดงขั-นตอนการดาํเนินการปรากฏดงันี- 

 

 
  
  
 
 
 
 

 
 

4. การซื-อหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนก่อนการเพกิถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใหมี้การซื6อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัที�มี

ผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนตามที�คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
การซื6 อขายหลักทรัพย์จดทะ เบียนข้างต้นให้ซื6อขา ยหลกั ทร ัพย ด์ ว้ยบญัชีแคช บา ลา น ซ์               

(Cash Balance) ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซื6อหลกัทรัพย์ดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance)โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ6นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) ไวที้�หลกัทรัพยน์ั6นตลอด
ระยะเวลาที�ใหมี้การซื6อขายดงักล่าวดว้ย 

 

5.      การขอขยายระยะเวลา 
บริษทัจดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอขยายระยะเวลาสาํหรับช่วงดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมา

ซื6อขาย (Resume Stage) ได ้1 ครั6 ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาเหตุผลและ
ความจาํเป็นของบริษทัจดทะเบียนในการผอ่นผนัการขยายระยะเวลา  
 ทั6งนี6  บริษทัจดทะเบียนตอ้งยื�นคาํขอขยายระยะเวลาล่วงหนา้ 7 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดช่วง
ดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื6อขาย (Resume Stage) พร้อมหนงัสือชี6แจงและแสดงเหตุผลหรือ
ขอ้มลูสนบัสนุนที�แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้น ดงันี6   

5.1 มีธุรกิจหลกัที�จะดาํเนินการอย่างต่อเนื�องชัดเจน โดยปัจจยัในการพิจารณา เช่นมีรายไดเ้ชิง
พาณิชย ์มีทรัพยสิ์นที�ใชป้ระกอบธุรกิจหลกั ในอนุญาต/สมัปทานในการประกอบธุรกิจนั6น เป็นตน้ 

5.2 มีแนวทางแกไ้ขเหตุเพิกถอนและมีความคืบหนา้ที�ชดัเจน และมีการดาํเนินการตามแผนดงักล่าว 
5.3 มีคุณสมบติัอื�น ๆ ครบถว้น ไดแ้ก่ การมีผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมซึ� งไม่เป็นบุคคลที�มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และการปฏิบติัตามเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มูล
ครบถว้น 

 
 

 

ส.ค. 62 

สาํนกังาน ก.ล.ต.สั�งแกไ้ขงบ 
 

  ก.พ. 61 
6 เดือน 

 

ส.ค. 61 ส.ค. 63 

ครบกาํหนด 1 ปีหากไม่สามารถ

ดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมา
ซื6อขายได ้ตลท.จะพิจารณาดาํเนินการ
ตามขั6นตอนเพิกถอนต่อไป 
 

1 ปี 
ช่วงแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 

1 ปี 
Resume Stage 

ขึ6นเครื�องหมาย NC และ SP 

ประกาศเขา้ข่ายเพิกถอน ครบกาํหนด 1 ปีหากนาํส่ง

งบการเงินฉบบัแกไ้ขไม่ได ้
ตลท. จะพิจารณาดาํเนินการ
ตามขั6นตอนเพิกถอนต่อไป 
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6. แนวทางและขั-นตอนดําเนินการเพื�อให้มคุีณสมบัตเิพื�อกลบัมาซื-อขาย  
บริษทัจดทะเบียนสามารถขอใหต้ลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาอนุญาตใหบ้ริษทัจดทะเบียนกลบัมาซื6อขาย

หลกัทรัพยไ์ดต้ามปกติ เมื�อบริษทัจดทะเบียนสามารถส่งงบการเงิน ภายในเวลาที�กาํหนด 2 งวดติดต่อกนั
ภายหลงัจากที�ไดน้าํส่งงบการเงินงวดที�ล่าชา้ หรือนาํส่งงบการเงินที�ผูส้อบบญัชีไม่ไดแ้สดงความเห็นว่าไม่
ถูกตอ้ง หรือนาํส่งงบการเงินที�สํานกังาน ก.ล.ต. สั�งแกไ้ขแลว้ แลว้แต่กรณี และรายงานของผูส้อบบญัชี
ตอ้งไม่เป็นรายงานประเภทใดประเภทหนึ�งดงันี6  
 (1) ผูส้อบบญัชีเสนอรายงานแบบมีเงื�อนไขเกี�ยวกับบริษทัจดทะเบียนมีขอ้บกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในหรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษทัจดทะเบียนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป 
 (2)      ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินกรณีถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบโดย
การกระทาํหรือไม่กระทาํของบริษทัหรือผูบ้ริหาร 

 (3)  ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นวา่งบการเงินไม่ถกูตอ้ง 
  

7.      การประกาศกลับมาซื-อขาย  

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเผยแพร่ข้อมูลการกลบัมาซื6 อขายให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนได้ทราบล่วงหน้า 7 วนั       
ทาํการก่อนที�หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะเริ�มซื6อขาย  
 

8. ผลบังคับใช้ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชแ้นวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�ไม่นาํส่งงบการเงินหรือนาํส่งล่าชา้

เกินกวา่กาํหนดหรือผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งฉบบันี6แทนแนวทางดาํเนินการต่อ
บริษทัจดทะเบียนที�ไม่นาํส่งงบการเงินหรือนาํส่งล่าชา้เกินกว่ากาํหนด  ฉบบัลงวนัที� 25 ธันวาคม 2560 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั6งแต่วนัที� 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
9. บทเฉพาะกาล 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะนบัระยะเวลาต่อเนื�องตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในแนวทางดาํเนินการต่อบริษทั   
จดทะเบียนที�ไม่นาํส่งงบการเงินหรือนาํส่งล่าชา้เกินกว่ากาํหนด  ฉบบัลงวนัที�  25 ธนัวาคม 2560 สาํหรับ
บริษทัที�ไม่นาํส่งงบการเงินหรือนาํส่งล่าชา้เกินกว่ากาํหนดและเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนก่อนวนัที�แนวทาง
ฉบบันี6 มีผลใชบ้งัคบั  

       
 
ฝ่ายกาํกบับริษทัจดทะเบียน 
วนัที� 21 มีนาคม 2562 
 


