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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง   มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมเีหตุการณ์ที่อาจมผีลกระทบ 

ต่อฐานะการเงนิและการด าเนินธุรกจิ พ.ศ. 2561 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ยกเวน้ความในขอ้ 

3 (1) (ก) และขอ้ 3 (2) ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
“สถาบนัการเงิน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
“บริษทัหลกัทรัพย”์ หมายความว่า บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
“บริษทัประกนัชีวิต” หมายความว่า บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตาม

กฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต 
“บริษทัประกนัวินาศภยั” หมายความว่า บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศ

ภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัวินาศภยั 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการจดทะเบียน
หรือไดรั้บการอนุญาตให้ท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ไม่รวมหุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิ
เป็นหุน้ได ้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้

“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
“งบการเงิน” หมายความว่า งบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถา้มี) รายไตรมาสหรืองบการเงิน

ประจ าปีของบริษทัจดทะเบียนท่ีผา่นการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชี แลว้แต่กรณี  
“ผูบ้ริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์
 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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ขอ้ 3 ตลาดหลักทรัพย์จะด าเนินมาตรการกับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน  

(1) บริษัทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะทางการเงิน โดยมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

(ก) บริษทัจดทะเบียนมีฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินฉบบัล่าสุดแสดงว่า
ส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ 
 ทุนช าระแลว้ขา้งตน้ใหห้มายถึง ทุนช าระแลว้ท่ีหกัส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ (ถา้มี)  

(ข) หน่วยงานก ากบัดูแลการประกอบกิจการของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นสถาบนั
การเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือบริษทัประกนัชีวิต หรือบริษทัประกนัวินาศภยั มีค าสัง่ท่ีเปิดเผยเป็นการทัว่ไปให้
บริษทัจดทะเบียนแกไ้ขฐานะการเงินหรือการด าเนินงาน โดยให้ระงบัการด าเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยาย
ธุรกิจเป็นการชัว่คราว และตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าค าสั่งดงักล่าวมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและการด าเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียน    

(ค) บริษทัจดทะเบียน เจา้หน้ีของบริษทัจดทะเบียน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ
ประกอบกิจการของบริษัทจดทะเบียน ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย และศาลรับค าร้องขอไวแ้ลว้    

(ง) บริษทัจดทะเบียนถูก เจ า้ห น้ียื ่นฟ้องลม้ละลาย ตามกฎหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย และศาลรับค าฟ้องไวแ้ลว้ 
 *(2) รายงานของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินฉบบัล่าสุดของบริษทัจดทะเบียนมีลกัษณะไม่
แสดงความเห็น เน่ืองจากถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยบริษทัจดทะเบียนหรือกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน  
  (3) ส านักงานมีค าสั่งให้บริษทัจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน หรือมีค าสั่งให้บริษทัจด
ทะเบียนด าเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit)  
  (4) บริษัทจดทะเบียนมีสินทรัพย์ทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดในรูปของเงินสดตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีด าเนินการเม่ือบริษทัจดทะเบียนมีสินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
  การพิจารณางบการเงินฉบบัล่าสุดตามวรรคหน่ึง ใหพิ้จารณาจากงบการเงินของบริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป  

 (*ความใน (2) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2562 ลงวนัที่ 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562) 
 

เหตุทีอ่าจมีผลกระทบ 

ต่อฐานะทางการเงิน
และการด าเนินธุรกจิ 
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   ขอ้ 4  *ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุการณ์ตามขอ้ 3 และตลาด
หลกัทรัพยจ์ะข้ึนคร่ืองหมาย C (Caution)ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ละให้ด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) 
  การข้ึนเคร่ืองหมายและการให้ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามมาตรการด าเนินการตาม
วรรคหน่ึง ให้มีผลในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศว่าบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ  

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหร้วมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมี
หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุการณ์ตามขอ้ 3 เป็นสินทรัพยอ์า้งอิง 

  (*ความในวรรคหน่ึงของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมเีหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562) 

 
 ขอ้ 5 เพ่ือประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน ให้บริษทัจดทะเบียนท่ีมีเหตุการณ์ตามขอ้ 3 
ด าเนินการจดัประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและช้ีแจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้ด าเนินมาตรการกับบริษทัจด
ทะเบียนตามขอ้ 4 วรรคสอง และให้จดัประชุมดงักล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ข
เหตุการณ์ดงักล่าว  
 แนวทางการแกไ้ขและรายงานความคืบหน้าการแกไ้ขเพ่ือให้พน้เหตุท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจตามวรรคหน่ึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียน  
 ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการให้ขอ้มูลและช้ีแจงแนวทางแกไ้ขเหตุการณ์ตาม
วรรคหน่ึงต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัช้าในวนัท่ีมีการประชุมดงักล่าว โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละรอบอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยรายงานตามวรรคสามตามระยะเวลา
ดงักล่าวได ้ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรก
อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป 
 วิธีการเปิดเผยรายงานตามวรรคสามให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยโดย
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่ง
เอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 

การด าเนินการตาม
มาตรการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน 

มาตรการด าเนินการ 
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 ขอ้ 6 ตลาดหลกัทรัพย์จะด าเนินมาตรการตามขอ้ 4 วรรคสองจนกว่าตลาดหลกัทรัพยจ์ะ
พิจารณาวา่บริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาฐานะทางการเงินและการด าเนินธุรกิจใหห้มดไปหรือเม่ือ
เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 
  (1) บริษทัจดทะเบียนมีฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินฉบบัล่าสุดแสดงว่าส่วน
ของผูถื้อหุน้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนช าระแลว้ 
  ทุนช าระแลว้ขา้งตน้ใหห้มายถึง ทุนช าระแลว้ท่ีหกัส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้ (ถา้มี)  
  (2)  บริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินหรือการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของหน่วยงานก ากบัดูแลการประกอบกิจการของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 3 (1) (ข) 
  (3)  ศาลยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ หรือมีการถอนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ หรือศาลยกค า
ฟ้องลม้ละลายหรือเจา้หน้ีถอนค าฟ้องลม้ละลาย ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
  (4) บริษทัจดทะเบียนไดน้ าส่งงบการเงินท่ีไม่มีลกัษณะตามขอ้ 3 (2)  
  (5) บริษทัจดทะเบียนไดน้ าส่งงบการเงินท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขตามค าสั่งของส านกังาน
หรือไดด้ าเนินการตามค าสั่งของส านกังานท่ีสั่งให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษ (Special Audit)  
  (6)  บริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการแก้ไขการเป็น Cash Company แลว้เสร็จก่อนวนัท่ี
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศว่าหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (7) ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศว่าหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 การยกเลิกการด าเนินมาตรการตามวรรคหน่ึง ให้มีผลในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศว่าบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการให้เหตุการณ์ตามขอ้ 3 หมดไปหรือในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศวา่หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แลว้แต่กรณี 
  
 ประกาศ ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

         (ลงนาม)  ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสด์ิ 
(นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควรก าหนดมาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในดา้นฐานะทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ก าหนดมาตรการบางประการ เช่น การข้ึนเคร่ืองหมายไวท่ี้หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และการให้ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเป็น
การเฉพาะเพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทุนใหมี้ความระมดัระวงัในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การประกาศพ้นเหตุ 


