(บจ/พ 01-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2542
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ด้วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2542 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“หุน้ ” หมายความว่า หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิ ทธิ เป็ นหุน้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ สามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
***“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(***บทนิ ยามคาว่ า “บริ ษัทย่ อย” เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ซึ่ ง มีผ ลบัง คับ ใช้ ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)

**“ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ ง” หมายความว่า บุ ค คลหรื อห้างหุ ้น ส่ วนตามมาตรา 258 (1) ถึ ง (7) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
(**บทนิ ยามคาว่ า “ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ งมีผ ลบังคับ ใช้ ตั้ง แต่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้ นไป)

***“บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ร่ วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(***บทนิ ยามค าว่ า “บริ ษั ทร่ วม” เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบั งคั บตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ วัน ที่
1 กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)
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ผลบังคับใช้
นิยาม

(บจ/พ 01-00)
***“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกาหนดบทนิ ยามในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(***บทนิ ยามคาว่ า “ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.” ถูกเพิ่มเติมโดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 ซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1
กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)

****“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้หมายความ
รวมถึงกรรมการด้วย
(****บทนิ ยามค าว่ า “ผู้บริ หาร” เดิ มถู กยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบั งคั บตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

*****“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการรับหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(*****บทนิยามคาว่ า “กรรมการอิสระ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

“แผนแก้ไ ขเหตุ เ พิ ก ถอน” หมายความว่า แผนดาเนิ น การเพื่ อ แก้ไ ขเหตุ แ ห่ ง การเพิ ก
ถอนหุน้ สามัญ
*“ผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อย” (*ยกเลิกนิ ยามคาว่ า “ผู้ถือหุ้ นสามัญรายย่ อย” โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2544 )

ข้อ 3 การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)
การเพิ กถอนหุ ้น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการที่ กาหนดไว้ใน
หมวด 1 และหมวด 2
(2)
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยนประเภทอื่นนอกจากหุ ้นที่ บริ ษทั จดทะเบียน
ร้องขอหรื อคณะกรรมการเห็นสมควรให้เพิกถอน คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียนแต่ละกรณี โดยคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่ อคณะกรรมการสั่ งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนใด ให้หุ้นบุ ริ มสิ ทธิ และ
หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั จดทะเบี ยนนั้นสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน
กับวันที่หุน้ สามัญสิ้ นสภาพ
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ประเภทของการ
เพิกถอนหลักทรัพย์

(บจ/พ 01-00)
หมวด 1
การเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษทั จดทะเบียนร้ องขอ
ข้อ 4 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ น้ ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์ ขั้นตอนการขอ
เพิกถอนหุ้น
จดทะเบียน ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
*(1) แต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงินโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระเพื่อทาหน้าที่
เป็ นที่ปรึ กษาและเสนอแนะความเห็นต่อผูถ้ ือหุ น้ ทัว่ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอซื้ อเพื่อประกอบการพิจารณา
การขอเพิกถอนหุน้
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตามวรรคหนึ่ ง ต้องดาเนิ นการเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ มีความ
เป็ นอิสระและกระทาการเพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(2)
แจ้งมติ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนที่เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ น้ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดภายในวันที่ คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบี ยนมีมติ หรื อ
ก่อนช่วงเวลาแรกของเวลาการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงของวันทาการถัดไป
(3)
ให้ความร่ วมมือกับที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตาม (1) ในการให้ขอ้ มูลที่เพียงพอหรื อ
ดาเนิ นการอื่นใดตามที่ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นร้องขอเพื่ อประกอบการจัดทาคาเสนอแนะความเห็ นต่ อผูถ้ ื อหุ ้น
ทัว่ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอซื้ อ
**(4)
(5)
จัดให้มีผเู ้ สนอซื้ อหุน้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหลักทรัพย์
นั้นเป็ นการทัว่ ไป
***(6)
จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอมติ เพิกถอนหุ ้น โดยบริ ษทั จดทะเบี ยนต้องส่ งหนังสื อ
เชิ ญประชุมพร้อมหนังสื อแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หนังสื อแจ้ง
ดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุน้
(ข)
ความเห็นของกรรมการอิสระ
(ค)
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินตาม (1)
(ง)
ราคาที่จะมีการเสนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพจากผูถ้ ือหุน้ และ
ผูถ้ ือหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นการทัว่ ไป
(จ)
ข้อมูลเกี่ยวกับกิ จการของบริ ษทั จดทะเบี ยนตามแบบรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่มเติมของบริ ษทั ที่ออกหุน้ (แบบ 56-1) ซึ่ งได้มีการปรับปรุ งให้เป็ นข้อมูลปัจจุบนั
บริ ษ ัทจดทะเบี ยนและที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตาม (1) ต้องชี้ แจง (Presentation) ต่ อ ที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อเสนอแนะความเห็ นเกี่ ยวกับการขอเพิ กถอนหุ ้นและข้อเสนอของผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นและ
หลักทรัพย์แปลงสภาพให้ผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบ โดยที่ ปรึ กษาทางการเงิ นของ ผูเ้ สนอซื้ อหุ ้นและหลักทรัพย์
แปลงสภาพอาจเข้าร่ วมประชุมชี้แจงก็ได้
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(*ความใน (1) ของวรรคหนึ่ ง ของข้ อ 4 เดิ ม ถู ก ยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้ นไป)
(**ยกเลิกความใน (4) ของข้ อ 4 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์
จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)
(***ความใน(6) ของข้ อ 4 เดิ ม ถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 5 การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอมติ เพิกถอนหุ ้น ต้องได้รับมติ เห็นชอบจากผู ้ถือหุ ้น การประชุ มผู้ถือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย เพื่อขอมติเพิกถอนหุ้น
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียนและต้องไม่มีผถู ้ ือหุน้ คัดค้านการ
เพิกถอนหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน
*ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการจัดตั้งบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จโดยการถือหุ ้น (Holding
Company) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยประสงค์จะเพิกถอนหุ น้ ของ
ตนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนแทนหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเดิม บริ ษทั จดทะเบียนนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) ที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน
(*เพิ่ มเติ มความในวรรค 2 ของข้ อ 5 โดยข้ อบั งคั บตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิ กถอน
หลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 6 ให้บริ ษทั จดทะเบียนยื่นคาขอเพิกถอนหุน้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอเพิกถอนหุ น้ และแจ้งผลการพิจารณาให้บริ ษทั จดทะเบียน
ทราบภายใน 30 วันนับแต่ ว นั ที่ ตลาดหลักทรั พ ย์ได้รั บเอกสารหลักฐานที่ ถู กต้องครบถ้วนจากบริ ษ ัท จด
ทะเบียน โดยคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การยื่นและการ
พิจารณาคาขอ
เพิกถอนหุ้น

*ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการแจ้งผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ ้น ให้บริ ษทั จดทะเบี ยนจัดให้มี
การทาคาเสนอซื้ อหุ ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ระยะเวลาในการเสนอซื้ อหุ น้ และหลักทรัพย์แปลงสภาพต้องมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลา
สู งสุ ดที่ ค ณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุ น กาหนด
ยกเว้นกรณี ดงั ต่อไปนี้ ระยะเวลาในการเสนอซื้ อดังกล่าวต้องมีระยะเวลาตามที่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
(1)
กรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีการจัดตั้งบริ ษทั ซึ่ งประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ขึ้นใหม่
เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่จะทาคาเสนอซื้ อ
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การทาคาเสนอซื้ อ

(บจ/พ 01-00)
หุ ้นและหลักทรั พย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบี ยน และนาหุ ้นของตนไปจดทะเบี ยนต่อตลาด
หลักทรัพย์
(2)
กรณี บริ ษทั จดทะเบี ยนมีการทาคาเสนอซื้ อหุ ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมด
ของบริ ษทั จดทะเบียนที่ขอเพิกถอนหุ น้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ออกใหม่ของตน
(*ความในข้ อ 7 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 8 ในการสั่งเพิกถอนหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน การสั่ งเพิกถอนหุ้น
คณะกรรมการจะสัง่ และกาหนดวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
เมื่อหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนถูกเพิกถอนแล้ว ให้หุน้ นั้นสิ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
*หมวด 1/1
การเพิกถอนหุ้ นเมื่อบริ ษัทจดทะเบียนต่ างประเทศร้ องขอ
*ข้อ 8/1 ในหมวดนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ งมีคุณสมบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมีหุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป หมวด 2 การเสนอขายหุน้ ที่มีตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุ น้
เป็ นตลาดต่างประเทศ และมีหุน้ สามัญจดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) ให้มีความหมายเช่ นเดี ยวกับบทนิ ยามของคา
ดังกล่าวที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

นิยาม

(*ความในข้ อ 8/1 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง ประเทศ
ไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ที่
16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 8/2 ให้บริ ษทั จดทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหุ น้ ของตนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1)
แจ้งมติคณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนที่เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ น้
ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่คณะกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนมีมติหรื อก่อนช่วงเวลาแรกของเวลาการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 1 ชัว่ โมงของวันทาการถัดไป
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ขั้นตอนการขอเพิก
ถอนหุ้น

(บจ/พ 01-00)
(2)
จัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือหุ น้ ที่ซ้ื อขายหุ น้ ในประเทศไทยที่เหมาะสม (reasonable
exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดส่ งสารสนเทศที่มีขอ้ มูลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ นั้น
ทราบเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหุ ้นของผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์หลัก
ซึ่ งมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดื อนก่อนวันที่ มีผลเป็ นการเพิกถอนและไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนนับแต่วนั ที่ มีผลเป็ น
การเพิกถอน หรื อ
(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบียนขอเพิกถอนหุ น้ ของตนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่ระหว่างการปฏิ บตั ิ หรื อได้ปฏิ บตั ิ โดยครบถ้วนแล้วตาม
หลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ ้นเมื่อบริ ษทั จดทะเบี ยนร้องขอหรื อหลักเกณฑ์อื่นใดที่ กาหนดในทานองเดี ยวกัน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์หลักกาหนด ให้ถือว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
ข้อ 8/3 เพื่ อคุ ม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ ซ้ื อขายหุ ้นในประเทศ กาหนดเงื่อนไข
ไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์กาหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั จดทะเบี ยนดาเนิ นการ สาหรับ บจ.
ต่ างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1)
จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอเพิ กถอนหุ ้นตามข้อ 5 ในกรณี หุ้นที่ ออกโดย
บริ ษทั จดทะเบี ยนฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดเกิ นกว่าร้ อยละ 25 ของจานวนหุ ้นที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อ
(2)
เงื่อนไขอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ข้อ 8/4 ให้นาความในข้อ 6 และข้อ 8 มาใช้บงั คับกับบริ ษทั จดทะเบียนตามหมวดนี้

การให้ ใช้ เกณฑ์ กบั
บจ. ต่ างประเทศ

(*เพิ่มเติ มหมวด 1/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิ กถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็ นต้ นไป)

หมวด 2
การเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อมีเหตุเพิกถอน
ข้อ 9 หุ ้นสามัญอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนได้ เมื่อเกิ ดกรณี ใด กรณีที่หุ้นสามัญ
อาจถูกเพิกถอน
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
หุ ้นสามัญมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในส่ วนของคุณสมบัติของหลักทรัพย์
*(2) (3)
บริ ษ ทั จดทะเบี ยนฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ตกลงการจดทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์กับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
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(บจ/พ 01-00)
ตลอดจนหนังสื อ เวี ยนที่ ต ลาดหลักทรั พ ย์กาหนดให้ถือปฏิ บัติ อันอาจมี ผ ลกระทบอย่างร้ ายแรงต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(4)
บริ ษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาของบการเงินหรื อรายงานที่
ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์
หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(5)
บริ ษทั จดทะเบี ยนไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์
(6)
บริ ษ ัท จดทะเบี ย นมี ก ารด าเนิ นงานหรื อ ฐานะการเงิ น ในกรณี ใด กรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(ก)
สิ นทรั พ ย์ที่ใช้ในการด าเนิ นการของบริ ษทั จดทะเบี ย นได้ลดลงหรื อ
กาลังจะลดลงในจานวนที่ มีนยั สาคัญอันเนื่ องมาจากการขาย การจาหน่ าย การให้เช่ า การแยกส่ วนออกไป
การหยุดผลิต การละทิ้ง การทาลาย การเสื่ อมคุณภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้เกิดผล
ในลักษณะเดียวกัน
(ข)
มี การหยุดประกอบกิ จการทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุ ใด
โดยไม่คานึงว่าการหยุดประกอบกิจการนั้นจะเนื่องมาจากการกระทาของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบุคคลอื่นใด
****(ค)
ผูส้ อบบัญ ชี รายงานว่าไม่ แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ น เป็ นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน
****(ง)
ฐานะการเงินซึ่ งเปิ ดเผยในงบการเงินหรื องบการเงินรวมฉบับล่าสุ ดที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว แสดงว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์
ในกรณี ที่ฐานะการเงิ นตามวรรคหนึ่ งไม่ได้แสดงว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษ ัทจดทะเบี ยนมี ค่ าน้อยกว่าศู นย์แต่ ผู ส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นอย่างมี เงื่ อนไข หรื อรายงานว่าไม่ แสดง
ความเห็ น ซึ่ งตลาดหลักทรั พย์เห็ นว่าอาจมี ผลกระทบต่ อฐานะการเงิ นของบริ ษทั จดทะเบี ยนอย่างมี นัยส าคัญ
ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาฐานะการเงินของบริ ษทั จดทะเบียนโดยปรับเงื่อนไขจากรายงานของผูส้ อบบัญชีและ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
(7)
บริ ษทั จดทะเบียนมีการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(8)
บริ ษทั จดทะเบียนถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์หรื อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
(9)
บริ ษ ทั จดทะเบี ย นดาเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่อ ให้เกิ ด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
(10) บริ ษทั จดทะเบียนมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมที่จะดารงอยู่ในฐานะ
บริ ษทั จดทะเบียน
(11) บริ ษ ทั จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงการถื อหุ ้น ในบริ ษ ทั ย่อยหรื อบริ ษ ัท ร่ วม ซึ่ งมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริ ษทั จดทะเบียน
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(บจ/พ 01-00)
**(12)

บริ ษทั จดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรื อถูกเพิกถอนหุ น้ ซึ่ งจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์หลัก
***(13) บริ ษ ทั จดทะเบี ยนและ/หรื อบริ ษ ทั ย่อยจาหน่ ายสิ นทรั พ ย์ที่ใช้ในการประกอบ
ธุ ร กิ จตามปกติ ข องตนไปทั้งหมดหรื อเกื อบทั้งหมดเป็ นผลให้บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นและ/หรื อบริ ษ ัทย่อยมี
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดหรื อเกื อบทั้งหมดในรู ปของเงิ นสดหรื อหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) เกิ นกว่า 6
เดือนนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มีการจาหน่ายสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
หรื อเกือบทั้งหมดแล้วของบริ ษทั จดทะเบียนและ/หรื อบริ ษทั ย่อยซึ่ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
***(14) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชั่วคราว โดยการขึ้ น เครื่ อ งหมาย SP (Suspension) ไว้ที่ ห ลักทรั พ ย์น้ ันตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรั พ ย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนเป็ นการชั่วคราวเป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี
เนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบี ยนฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ หรื อบริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถรายงาน
ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
***(15) บริ ษทั จดทะเบียนไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป หรื อ
ให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ตามแนวทางปฏิบตั ิที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*ยกเลิกความใน (2) ของข้ อ 9 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์
จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)
(**ความใน (12) เดิ มถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ. ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม
2558 เป็ นต้ นไป)
(*** เพิ่มเติมความใน (13) (14) และ (15)ของข้ อ 9 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยน (ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 25 ธั น วาคม 2560 ซึ่ ง มีผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)
(****ความใน (ค) และ (ง) ของ (6) ของข้ อ 9 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบั งคั บตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 10 เมื่อเกิ ดกรณี ตามข้อ 9 ให้ตลาดหลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งบริ ษทั จดทะเบี ยนถึงกรณี
ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้าและเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถชี้แจงได้
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การแจ้ งให้ บจ.
ทราบว่ าหุ้นสามัญ
อาจถูกเพิกถอน

(บจ/พ 01-00)
ข้อ 11 เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนสามารถดาเนิ นการเพื่อให้เหตุแห่ ง การกาหนดหลักเกณฑ์
การเพิกถอนหมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดเวลาให้บริ ษทั จดทะเบียนดาเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการ ให้ บจ.ดาเนินการแก้ ไข
เหตุแห่ งการเพิกถอน

เพิกถอนหมดไป
เมื่ อตลาดหลักทรั พย์เห็ นว่าเหตุ แห่ งการเพิ กถอนหุ ้นสามัญเป็ นเหตุ ที่ไม่อาจดาเนิ นการ
แก้ไขให้หมดไปได้ ให้ตลาดหลักทรัพย์เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
*เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าเหตุแห่ งการเพิกถอนหุ ้นสามัญเกิ ดจากการเหตุตามข้อ 9 (3)
และข้อ 9 (5) หรื อ ข้อ 9 (6) หรื อ ข้อ 9 (13) หรื อ ข้อ 9 (15) ตลาดหลักทรัพย์อาจกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียน
จัดทาแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนหรื อแนวทางดาเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*ความในวรรคท้ ายของข้ อ 11 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 12 ในกรณี ที่ บริ ษ ทั จดทะเบี ยนต้องจัดท าแผนแก้ไขเหตุ เพิ กถอนให้ด าเนิ นการตาม การจัดทาแผนแก้ ไข
เหตุเพิกถอน
ขั้นตอนดังต่อไปนี้โดยไม่ชกั ช้า
(1)
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อร่ วมจัดทาแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน และนาส่ งแผน
แก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์
ที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตามวรรคหนึ่ ง ต้องดาเนิ นการเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พที่ มีความ
เป็ นอิสระและกระทาการเพื่อประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
*(2)
**(3)
จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอความเห็นชอบแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยต้องได้รับ
มติ เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
บริ ษทั จดทะเบี ยนและที่ ปรึ กษาทางการเงิ นตาม (1) ต้องชี้ แจง (Presentation) ต่ อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน
(4)
ให้ความร่ วมมือกับที่ปรึ กษาทางการเงินตาม (1) ในการรายงานความคืบหน้าของ
การดาเนิ นการตามแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ทุก 3 เดือน
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(บจ/พ 01-00)
***กรณี บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ต่างประเทศซึ่ งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่มีหรื อจะมี
หุน้ เป็ นหลักทรัพย์ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เป็ นการทัว่ ไป หมวด 2 การเสนอขายหุ ้นที่มีตลาดหลักสาหรับการซื้ อขายหุ น้ เป็ นตลาดต่างประเทศ และมีหุ้น
สามัญจดทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการจัดทาแผนแก้ไขเหตุเพิ กถอนของ
บริ ษทั ให้บริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าวซึ่ งอยู่ในระหว่างการจัดทาหรื อได้จดั ทาแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์อื่นในทานองเดียวกันของตลาดหลักทรัพย์หลักแล้ว
(*ยกเลิกความใน (2) ของข้ อ 12 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์
จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)
(**ความใน (3) ของข้ อ 12 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความต่ อไปนีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)
(***เพิ่มเติมความในวรรคท้ ายของข้ อ 12 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิก
ถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ. ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 16 พฤษภาคม
2558 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 13 กรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้ถื อ
ว่าผูท้ าแผนฟื้ นฟูกิจการที่ ศ าลมี คาสั่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนแก้ไ ขเหตุ เพิ กถอนแทนบริ ษ ทั จดทะเบียนและที่
ปรึ กษาทางการเงิ น และให้แผนฟื้ นฟูกิจการที่ เจ้าหนี้ ยอมรับและศาลมีคาสั่งเห็นชอบเป็ นแผนแก้ไขเหตุ
เพิกถอนที่ ได้รับมติเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ แล้ว รวมทั้งให้ผบู ้ ริ หารแผนที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบตามแผนฟื้ นฟู
กิ จ การเป็ นผู จ้ ดั ทารายงานความคื บ หน้า ของการดาเนิ น การตามแผนแก้ไ ขเหตุ เพิ กถอนแทนบริ ษทั จด
ทะเบียนและที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์อาจยกเว้นคุณสมบัติในเรื่ องการมีกรรมการอิสระ การมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อยในการพิจารณาคุณสมบัติของบริ ษ ทั จดทะเบียนที่อยู่
ระหว่างการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้น
สามัญ หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในส่ วนของการดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์
กรณี บ ริ ษ ัท จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท ต่ า งประเทศที ่ มี หุ ้น สามัญ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จด
ทะเบี ยนตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยน การฟื้ นฟู กิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายหรื อกฎหมายอื่ นในทานอง
เดียวกันของประเทศที่บริ ษทั จดทะเบียนได้จดทะเบียนจัดตั้ง”
(*ความในข้ อ 13 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 16
พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
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หลักเกณฑ์ กรณี
บจ. มีการฟื้ นฟู
กิจการตามกฎหมาย
ว่ าด้วยล้มละลาย

ข้ อยกเว้ นคุณสมบัติ
กรณี บจ.มีการฟื้ นฟู
กิจการตามกฎหมาย
ล้มละลาย
หลักเกณฑ์ กรณี บจ.
มีการฟื้ นฟูกจิ การ
ตามกฎหมาย
ล้มละลายต่ างประเทศ

(บจ/พ 01-00)

*ข้อ 14 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพ ย์หรื อบริ ษ ทั จดทะเบีย น การขึน้ เครื่ องหมาย
อยู ่ร ะหว่ า งการด าเนิ น การให้ เหตุ แ ห่ ง การเพิ ก ถอนหมดไป ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจสั่ ง ห้ า มซื้ อ หรื อ ขาย SP และ NC
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว โดยขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์น้ นั
จนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะสามารถดาเนิ นการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรื อเมื่อคณะกรรมการสัง่ เพิก
ถอนหุน้ สามัญนั้น
ในกรณี ที่บริ ษทั จดทะเบี ยนอยู่ระหว่างดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป ตลาด
หลักทรัพย์อาจขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-compliance) ไว้ที่หลักทรัพย์จดทะเบียนจนกว่าบริ ษทั จดทะเบียนจะ
ดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรื อเมื่อคณะกรรมการสัง่ เพิกถอนหุ น้ สามัญนั้น
(*ความในข้ อ 14 เดิ มถูกยกเลิก และใช้ ความต่ อไปนีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3
กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 15 เมื่อบริ ษทั จดทะเบี ยนได้ดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไปแล้ว ให้ยื่น การดาเนินการเมื่อ
คาขอพร้อมทั้งชี้ แจงเหตุผลหรื อข้อมูลอื่นใดที่จาเป็ น เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ยกเลิกการสั่งห้ามซื้ อหรื อขาย บจ.แก้ ไขเหตุเพิก
ถอนให้ หมดไปแล้ว
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว และปลดเครื่ องหมาย SP (Suspension) ออก
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ งและเห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนได้ดาเนิ นการ
ให้เหตุ แ ห่ งการเพิ ก ถอนหมดไปแล้ว ให้ต ลาดหลักทรั พ ย์ย กเลิ ก การสั่ งห้า มซื้ อหรื อ ขายหลักทรั พ ย์จด
ทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว และให้ปลดเครื่ องหมาย SP (Suspension) ออก
ในการยกเลิกการสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราวตามวรรคสอง
หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรกาหนดเงื่อนไขให้บริ ษทั จดทะเบียนปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
(*ความในข้ อ 15 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความต่ อไปนีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่
3 กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 16 การสั่ งห้ า มและการยกเลิ ก การสั่ งห้ า มซื้ อ หรื อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จด หลักเกณฑ์ การ
ทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขาย ขึน้ และปลด
เครื่ องหมาย SP
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว
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(บจ/พ 01-00)

ข้อ 17 เมื่ อเกิ ดกรณี ใดกรณี หนึ่ งดังต่ อไปนี้ คณะกรรมการอาจสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญของ กรณีทคี่ ณะกรรมการ
อาจสั่ งเพิกถอน
บริ ษทั จดทะเบียนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(1)
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จดทะเบี ยนกระทาการทุจริ ตหรื อกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด หุ้นสามัญ
จนเป็ นเหตุทาให้หุน้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนอาจถูกเพิกถอน
(2)
บริ ษทั จดทะเบียนไม่ช้ ี แจง เพิกเฉยไม่จดั ทาหรื อไม่ดาเนิ นการตามแผนแก้ไขเหตุ
เพิกถอน หรื อไม่สามารถดาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรื อ
(3)
เหตุแห่ งการเพิกถอนหุ น้ สามัญเป็ นเหตุที่ไม่อาจดาเนิ นการแก้ไขให้หมดไปได้
ในการสั่งเพิ กถอนหุ ้นสามัญ คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหนึ่งก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนก็ได้
*ข้อ 17/1 ตลาดหลักทรั พย์จะให้ มีการซื้ อหรื อขายหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทจดทะเบี ย นเป็ น การเปิ ดให้ ซื้อขาย
ก่อนเพิกถอน
ระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอนหุน้ สามัญตามที่คณะกรรมการกาหนด
การซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง ให้ดาเนินการซื้ อหลักทรัพย์น้ นั ด้วยบัญชี
แคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้ อหลักทรัพย์ดว้ ยบัญชี แคชบา
ลานซ์ (Cash Balance) และตลาดหลักทรัพย์ยงั คงขึ้ นเครื่ องหมาย NC (Non-Compliance) ไว้ที่ ห ลัก ทรั พ ย์
จดทะเบี ยนตลอดระยะเวลาการให้มีการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์จดทะเบียนนั้น
(*เพิ่มเติมความใน ข้ อ 17/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์
จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 18 ในการสัง่ เพิกถอนหุ น้ สามัญจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนคณะกรรมการจะ การสั่ งเพิกถอน
สัง่ และกาหนดวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
หุ้นสามัญ
เมื่ อ หุ ้น สามัญ ถู ก เพิ ก ถอนตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ หุ้น สามัญ นั้น สิ้ น สภาพจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
เมื่อคณะกรรมการมีคาสัง่ ให้เพิกถอนหุ น้ สามัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้ว ให้ตลาด
หลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งบริ ษทั จดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดังกล่าว
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หมวด 3
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 19 ให้ตลาดหลักทรัพย์ประกาศการเพิ กถอนหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเพื่ อ เผยแพร่ ให้ การประกาศการ
เพิกถอนหลักทรัพย์
ประชาชนทัว่ ไปทราบก่อนวันที่มีผลเป็ นการเพิกถอน
จดทะเบียน

ข้อ 20 คณะกรรมการมี อ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม การกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้ เป็ นไป
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
ตามข้ อบังคับ

*หมวด 4
บทเฉพาะกาล
(*ยกเลิกความในหมวด 4 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเพิกถอนหลักทรั พย์ จดทะเบียน
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2542
(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่ อน
(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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