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แนวทางดําเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที�มีสินทรัพย์ทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมด 

ในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพย์ระยะสั�น (Cash Company) ที�เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน   

 
 เพื�อกาํกบัดูแลให้บริษทัที�นาํหลกัทรัพยม์าซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยมี์คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอนบริษทัที�มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยการพิจารณาคุณสมบติัทั�ง
จากการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
 ในกรณีบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของเงินสดหรือ
หลกัทรัพยร์ะยะสั� น (Cash Company) ถือว่าเป็นบริษทัจดทะเบียนที�ไม่มีธุรกิจและไม่เหมาะสมที�จะเป็นบริษทั           
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� งเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามข้อ  9 (13)  ของ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์เรื�อง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที�กาํหนดว่า บริษทัจดทะเบียนและ/
หรือบริษทัยอ่ยจาํหน่ายสินทรัพยที์�ใชใ้นการประกอบธุรกิจตามปกติของตนไปทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดเป็นผลให้
บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะ
สั�น (Cash Company) เกินกวา่ 6 เดือนนบัแต่วนัที�ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากที�มีการ
จาํหน่ายสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัยอ่ยซึ� งผ่านการสอบทาน
จากผูส้อบบญัชีแลว้  
 ดงันั�น เพื�อให้บริษทัจดทะเบียนมีแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขที�ชดัเจนกรณีที�เป็น Cash Company 
ตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 
1. ระยะเวลาในการแก้ไข 

ให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการแกไ้ขการเป็น Cash Company ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที�ตลาดหลกัทรัพย์
ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากที� มีการจาํหน่ายสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั� งหมดแลว้ของบริษทั         
จดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยซึ�งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยในระหว่างที�บริษทัจดทะเบียน
ดาํเนินการดงักล่าว ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ�นเครื�องหมาย NP (Notice Pending) จนครบ 6 เดือนหรือจนกว่าบริษทั    
จดทะเบียนจะแกไ้ขการเป็น Cash Company ได ้  

หากครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยงัไม่สามารถแกไ้ขการเป็น Cash Company ตลาดหลกัทรัพย์
ไดก้าํหนดระยะเวลาการดาํเนินการเป็น 2 ช่วงดงันี�  

1.1 ช่วงดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะขึ�นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) เพื�อให้ผูล้งทุนทราบว่าเป็นหลกัทรัพย์

ที�เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และเครื� องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งห้ามการซื�อขายหลกัทรัพย ์จนกว่าบริษทั         
จดทะเบียนจะสามารถดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปและดาํเนินการให้บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติั
เพื�อกลบัมาซื�อขายไดต้ามปกติ   
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(1) หากบริษทัจดทะเบียนสามารถดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปได้ เช่น มีธุรกิจ       
เป็นต้น ภายใน 1 ปีนับแต่วนัประกาศว่าหลกัทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพย ์  จดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนยื�นหนังสือต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อชี�แจงและแสดงเหตุผลหรือขอ้มูล
สนับสนุนที�บริษทัจดทะเบียนเห็นว่าไดด้าํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแล้ว โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
ประกาศรายชื�อหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนวา่เขา้สู่ช่วงดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขาย (Resume Stage) 

(2) หากบริษทัจดทะเบียนยงัไม่สามารถดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปไดภ้ายใน 1 ปี
นับแต่วนัประกาศว่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน      
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาสั�งเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน
ต่อไป ทั�งนี�  ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน ให้มีการซื�อหรือขายหลกัทรัพย ์        
จดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 2  

1.2 ช่วงดาํเนินการให้มคุีณสมบัตเิพื�อกลบัมาซื�อขาย (Resume Stage) 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้เวลาบริษทัจดทะเบียนที�สามารถดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

ได ้ดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขายภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดตาม 1.1 (1) หรือ วนัที�ตลาดหลกัทรัพย์
ได้รับหนังสือที� ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 1.1 (1) แล้ว แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน โดยบริษทั               
จดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน สาํหรับ SET หรือ mai (แลว้แต่กรณี) ยกเวน้เรื� องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ให้บริษทั      
จดทะเบียนดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน ทั�งนี�  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงขึ�น
เครื� องหมาย NC (Non–Compliance) เพื�อแสดงให้ผูล้งทุนทราบว่าเป็นหลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและ
เครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งหา้มการซื�อขายหลกัทรัพย ์ 

(1) หากบริษทัจดทะเบียนสามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขายได้ภายใน 1 ปี    
นบัแต่วนัที�ครบกาํหนดตาม 1.1 (1) หรือวนัที�ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหนงัสือที�ถกูตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดทะเบียน
ตามขอ้ 1.1 (1) แลว้ แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื�นคาํขอใหพิ้จารณารับหลกัทรัพยใ์หม่กบัตลาดหลกัทรัพย์
ตามเงื�อนไขขา้งตน้    

(2) หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขายไดภ้ายใน 1 ปี
นับแต่วนัที�ครบกาํหนดตามข้อ 1.1 (1) หรือวนัที�ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บหนังสือที�ถูกต้องครบถว้นจากบริษทั         
จดทะเบียนตามขอ้ 1.1 (1) แลว้ แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
เพื�อพิจารณาสั�งเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนต่อไป ทั�งนี�  ก่อนวนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของ
บริษทัจดทะเบียนให้มีการซื�อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามขอ้ 2  
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ตัวอย่าง แผนภูมิแสดงขั�นตอนการดําเนินการปรากฏดังนี� 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

2. การซื�อหรือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนก่อนการเพกิถอนหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้มีการซื�อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นระยะเวลา 7 วนัทาํการก่อนวนัที�มีผลเป็น

การเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนตามที�คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
การซื�อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนขา้งตน้ให้ซื�อขายหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการซื�อหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
ขึ�นเครื�องหมาย NC (Non-Compliance) ไวที้�หลกัทรัพยน์ั�นตลอดระยะเวลาที�ใหมี้การซื�อขายดงักลา่วดว้ย 

 
3. การขอขยายระยะเวลาสําหรับช่วงดาํเนินการให้มคุีณสมบัตเิพื�อกลบัมาซื�อขาย (Resume Stage) 

บริษทัจดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอขยายระยะเวลาสําหรับช่วงดาํเนินการให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขาย 
(Resume Stage) ได ้1 ครั� ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาเหตุผลและความจาํเป็นของ
บริษทัจดทะเบียนในการขอผอ่นผนัการขยายระยะเวลา  

ทั�งนี�  บริษทัจดทะเบียนตอ้งยื�นคาํขอขยายระยะเวลาล่วงหนา้ 7 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดช่วงดาํเนินการ
ให้มีคุณสมบติัเพื�อกลบัมาซื�อขาย (Resume Stage) พร้อมหนงัสือชี�แจงและแสดงเหตุผลหรือขอ้มูลสนบัสนุนที�
แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงันี�   

3.1 มีส่วนของผูถื้อหุน้ (ภายหลงัปรับปรุงความเห็นผูส้อบบญัชี) ไมต่ ํ�ากวา่ 50 ลา้นบาท หรือ มีกาํไรสุทธิ
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท จากการดาํเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบการเงินประจาํปี หรืองบการเงิน 
4 ไตรมาสลา่สุดของรอบปีบญัชีที�ยื�นคาํขอขยายระยะเวลาโดยพิจารณาจากงบการเงินฉบบัตรวจสอบหรือสอบทาน 
แลว้แต่กรณี 

3.2 มีธุรกิจหลกัที�จะดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องชดัเจน โดยปัจจยัในการพิจารณา เช่นมีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์มี
ทรัพยสิ์นที�ใชป้ระกอบธุรกิจหลกั ในอนุญาต/สัมปทานในการประกอบธุรกิจนั�น เป็นตน้ 

3.3 มีแนวทางแกไ้ขเหตุเพิกถอนและมีความคืบหนา้ที�ชดัเจน และมีการดาํเนินการตามแผนดงักลา่ว 

ตลท.ไดรั้บรายงานที�ถูกตอ้ง
ครบถว้นจากบริษทั และประกาศ

การเป็น Cash Company 

ก.ย. 62   มี.ค. 61 
6 เดือน 
 

ก.ย. 61 

ขึ�นเครื�องหมาย NP 
 ก.ย. 63 

ครบกาํหนด 1 ปีหากไม่สามารถ
ดาํเนินการใหมี้คุณสมบติัเพื�อกลบัมา
ซื�อขายได ้ตลท.จะพิจารณาดาํเนินการ
ตามขั�นตอนเพิกถอนต่อไป 
 

1 ปี 
ช่วงแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอน 

1 ปี 
Resume Stage 

ขึ�นเครื�องหมาย NC และ SP 

ประกาศเขา้ข่ายเพิกถอน ครบกาํหนด 1 ปีหากแกไ้ข
เหตุเพิกถอนไม่ได ้ตลท.   
จะพิจารณาดาํเนินการตาม
ขั�นตอนเพิกถอนต่อไป 
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3.4 มีคุณสมบติัอื�นๆ ครบถว้น ไดแ้ก่ การมีผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมซึ� งไม่เป็นบุคคลที�มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. และการปฏิบติัตามเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มูลครบถว้น 

 
4. การประกาศการกลบัมาซื�อขาย 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเผยแพร่ขอ้มูลการกลบัมาซื�อขายให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดท้ราบล่วงหน้า 7 วนัทาํการ
ก่อนที�หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะเริ�มซื�อขาย 
 

5. ผลบังคบัใช้ 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชแ้นวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�มีสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของ
เงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั�นที�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนฉบบันี� แทนแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�มี
สินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั�นที�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ฉบบัลงวนัที� 
25 ธนัวาคม 2560 โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
6.  บทเฉพาะกาล 
 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะนบัระยะเวลาต่อเนื�องตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�
มีสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั�นที�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน ฉบบัลงวนัที� 
25 ธนัวาคม 2560 สาํหรับบริษทัจดทะเบียนที�มีสินทรัพยท์ั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพย์
ระยะสั�น (Cash Company) และยงัไม่สามารถดาํเนินการให้มีธุรกิจที�มีคุณสมบติัที�จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ก่อนวนัที�แนวทางฉบบันี� มีผลใชบ้งัคบั  

 

-------------------------------------------------- 

 

ฝ่ายกาํกบับริษทัจดทะเบียน 

21 มีนาคม 2562 
 


