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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การเพกิถอนหลกัทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2542 

 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16  ธนัวาคม  2542  เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“หุน้” หมายความวา่ หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิซ่ึงเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการ

อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
“หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ” หมายความวา่ หลกัทรัพยท่ี์อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุน้ 
“บริษทัจดทะเบียน” หมายความวา่ บริษทัท่ีมีหุน้สามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

***“บริษทัย่อย” หมายความว่า บริษทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(***บทนิยามค าว่า “บริษัทย่อย” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 **“ผูท่ี้เก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ก่อนการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(**บทนิยามค าว่า “ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

***“บริษทัร่วม” หมายความวา่ บริษทัร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(***บทนิยามค าว่า “บริษัทร่วม” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 
1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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***“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์

(***บทนิยามค าว่า “ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.” ถูกเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 
กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

****“ผูบ้ริหาร” หมายความวา่ ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และใหห้มายความ
รวมถึงกรรมการดว้ย 

(****บทนิยามค าว่า “ผู้บริหาร” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 *****“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่า
ดว้ยการรับหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

(*****บทนิยามค าว่า “กรรมการอิสระ” เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

  “แผนแกไ้ขเหตุเพิกถอน” หมายความว่า แผนด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งการเพิก
ถอนหุน้สามญั 
  *“ผูถื้อหุน้สามญัรายยอ่ย”     - 
  (*ยกเลิกนิยามค าว่า “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2544 ซ่ึงมผีลบังคับใช้วนัที่ 3 ธันวาคม 2544 ) 

   
ขอ้ 3 การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) การเพิกถอนหุ้นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น

หมวด 1 และหมวด 2  
(2) การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนประเภทอ่ืนนอกจากหุ้นท่ีบริษทัจดทะเบียน

ร้องขอหรือคณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้พิกถอน คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนแต่ละกรณีโดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนใด  ให้หุ้นบุริมสิทธิและ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพของบริษทัจดทะเบียนนั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในวนัเดียวกนั
กบัวนัท่ีหุน้สามญัส้ินสภาพ 
  

ประเภทของการ 
เพกิถอนหลกัทรัพย์ 
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หมวด 1 

การเพกิถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนร้องขอ 

 
ขอ้ 4 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะขอเพิกถอนหุน้ของตนจากการเป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  *(1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ี
เป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุน้ทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอซ้ือเพ่ือประกอบการพิจารณา
การขอเพิกถอนหุน้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งด าเนินการเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความ
เป็นอิสระและกระท าการเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม  และมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(2) แจง้มติคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุน้ต่อ
ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดภายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติหรือ
ก่อนช่วงเวลาแรกของเวลาการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป   

(3) ให้ความร่วมมือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ในการให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินร้องขอเพ่ือประกอบการจดัท าค าเสนอแนะความเห็นต่อผูถื้อหุ้น
ทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอซ้ือ 

**(4) - 
(5) จดัใหมี้ผูเ้สนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และผูถื้อหลกัทรัพย์

นั้นเป็นการทัว่ไป 
***(6) จดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอมติเพิกถอนหุ้น โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งส่งหนงัสือ

เชิญประชุมพร้อมหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี หนงัสือแจง้
ดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหุน้  

(ข)  ความเห็นของกรรมการอิสระ 
(ค)  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) 
 (ง)  ราคาท่ีจะมีการเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพจากผูถื้อหุน้และ

ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นการทัว่ไป 
 (จ)  ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัจดทะเบียนตามแบบรายงานการเปิดเผย

ขอ้มูลเพ่ิมเติมของบริษทัท่ีออกหุน้ (แบบ 56-1) ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ต้องช้ีแจง (Presentation) ต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุ้นและขอ้เสนอของผูเ้สนอซ้ือหุ้นและ
หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้ผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยท่ีปรึกษาทางการเงินของ ผูเ้สนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพย์
แปลงสภาพอาจเขา้ร่วมประชุมช้ีแจงกไ็ด ้

 

ขั้นตอนการขอ 
เพกิถอนหุ้น 
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(*ความใน (1) ของวรรคหน่ึงของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

(**ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

(***ความใน(6) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 5 การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอมติเพิกถอนหุ้น ตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากผู ้ถือหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียนและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการ
เพิกถอนหุน้เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน 

*ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding 
Company) เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยประสงคจ์ะเพิกถอนหุน้ของ
ตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และให้ตลาดหลกัทรัพยรั์บหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแทนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเดิม บริษทัจดทะเบียนนั้นตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน 

(*เพ่ิมเติมความในวรรค 2 ของข้อ 5 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนยื่นค าขอเพิกถอนหุน้ตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด   
คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอเพิกถอนหุน้และแจง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัจดทะเบียน

ทราบภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้องครบถว้นจากบริษัทจด
ทะเบียน โดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 
*ขอ้ 7 เม่ือคณะกรรมการแจง้ผลการพิจารณาการเพิกถอนหุ้น ให้บริษทัจดทะเบียนจดัให้มี

การท าค าเสนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  
 ระยะเวลาในการเสนอซ้ือหุน้และหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพตอ้งมีระยะเวลาเท่ากบัระยะเวลา
สูงสุดท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี ระยะเวลาในการเสนอซ้ือดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

(1) กรณีบริษทัจดทะเบียนมีการจดัตั้งบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ข้ึนใหม่
เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่จะท าค าเสนอซ้ือ

การประชุมผู้ถือหุ้น
เพ่ือขอมติเพิกถอนหุ้น 

การย่ืนและการ
พจิารณาค าขอ 
เพกิถอนหุ้น 

การท าค าเสนอซ้ือ 
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หุ้นและหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพทั้ งหมดของบริษทัจดทะเบียน และน าหุ้นของตนไปจดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรัพย ์

(2) กรณีบริษทัจดทะเบียนมีการท าค าเสนอซ้ือหุ้นและหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพทั้งหมด
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีขอเพิกถอนหุน้เพ่ือแลกเปล่ียนกบัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีออกใหม่ของตน 

 (*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 8 ในการสั่งเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
คณะกรรมการจะสัง่และก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 

เม่ือหุน้ของบริษทัจดทะเบียนถูกเพิกถอนแลว้ ใหหุ้น้นั้นส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

 
*หมวด 1/1 

การเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศร้องขอ 
 
 *ขอ้ 8/1  ในหมวดน้ี 
 “บริษทัจดทะเบียน” หมายความว่า บริษทัท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีคุณสมบติั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย
บริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป หมวด 2 การเสนอขายหุน้ท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้
เป็นตลาดต่างประเทศ และมีหุน้สามญัจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์
 “ตลาดหลกัทรัพยห์ลกั” (Home Exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค า
ดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

(*ความในข้อ 8/1 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 8/2 ใหบ้ริษทัจดทะเบียนท่ีประสงคจ์ะขอเพิกถอนหุน้ของตนจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้มติคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอเพิกถอนหุน้
ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท่ีคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมีมติหรือก่อนช่วงเวลาแรกของเวลาการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงของวนัท าการถดัไป  

การส่ังเพิกถอนหุ้น 

นิยาม 

ขั้นตอนการขอเพิก
ถอนหุ้น 
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(2) จดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อหุน้ท่ีซ้ือขายหุน้ในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (reasonable 
exit) ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัส่งสารสนเทศท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นั้น
ทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 
 (ก) จดัใหมี้กลไกรองรับการขายหุ้นของผูถื้อหุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยห์ลกั 
ซ่ึงมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนและไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีมีผลเป็น
การเพิกถอน หรือ 

(ข) แนวทางอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนขอเพิกถอนหุน้ของตนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์ลกั และอยู่ระหว่างการปฏิบติัหรือไดป้ฏิบติัโดยครบถว้นแลว้ตาม
หลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหุ้นเม่ือบริษทัจดทะเบียนร้องขอหรือหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีก าหนดในท านองเดียวกนั 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยห์ลกัก าหนด ใหถื้อวา่บริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ 
 

ขอ้ 8/3 เพ่ือคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีซ้ือขายหุ้นในประเทศ
ไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเง่ือนไขให้บริษทัจดทะเบียนด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอเพิกถอนหุ้นตามขอ้ 5 ในกรณีหุ้นท่ีออกโดย
บริษทัจดทะเบียนฝากไวท่ี้ศูนยรั์บฝากตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัจดทะเบียน หรือ 
  (2) เง่ือนไขอ่ืนใดตามท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร  

 
ขอ้ 8/4 ใหน้ าความในขอ้ 6 และขอ้ 8 มาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตามหมวดน้ี 
 

(*เพ่ิมเติมหมวด 1/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2553 
ลงวนัท่ี 14 กันยายน 2553 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 2 

การเพกิถอนหุ้นสามญัเม่ือมเีหตุเพกิถอน  

 
ขอ้ 9 หุ้นสามญัอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้เม่ือเกิดกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1) หุ้นสามญัมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของคุณสมบติัของหลกัทรัพย ์

 *(2) - 
(3) บริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย ์ 

กรณีท่ีหุ้นสามัญ 

อาจถูกเพิกถอน 

ก าหนดเง่ือนไข
ส าหรับ บจ. 
ต่างประเทศ 

การให้ใช้เกณฑ์กบั 
บจ. ต่างประเทศ 
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ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบัติ อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชนห์รือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(4) บริษทัจดทะเบียนเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จในแบบค าของบการเงินหรือรายงานท่ี
ยื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อประชาชนทัว่ไป อนัอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์
หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(5) บริษทัจดทะเบียนไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู ้
ลงทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพย ์

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในกรณีใด กรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) สินทรัพย์ท่ีใช้ในการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียนได้ลดลงหรือ
ก าลงัจะลดลงในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัอนัเน่ืองมาจากการขาย การจ าหน่าย การให้เช่า การแยกส่วนออกไป 
การหยดุผลิต การละท้ิง การท าลาย การเส่ือมคุณภาพ การถูกยึด การถูกเวนคืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีท าใหเ้กิดผล
ในลกัษณะเดียวกนั  

(ข) มีการหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
โดยไม่ค านึงวา่การหยดุประกอบกิจการนั้นจะเน่ืองมาจากการกระท าของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอ่ืนใด  

****(ค) ผูส้อบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปี
ติดต่อกนั 

****(ง) ฐานะการเงินซ่ึงเปิดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบบัล่าสุดท่ีผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ แสดงวา่ส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์

ในกรณีท่ีฐานะการเงินตามวรรคหน่ึงไม่ไดแ้สดงว่าส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนมีค่าน้อยกว่าศูนย์แต่ผูส้อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข หรือรายงานว่าไม่แสดง
ความเห็น ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ตลาดหลกัทรัพยอ์าจพิจารณาฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียนโดยปรับเง่ือนไขจากรายงานของผูส้อบบญัชีและ
พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามวรรคหน่ึงไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(7) บริษทัจดทะเบียนมีการช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ  
(8) บริษทัจดทะเบียนถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพยห์รือมีเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั  
(9) บริษทัจดทะเบียนด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  
(10) บริษทัจดทะเบียนมีลกัษณะการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงอยู่ในฐานะ

บริษทัจดทะเบียน  
(11) บริษทัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงการถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม ซ่ึงมี

ผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษทัจดทะเบียน 
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**(12) บริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุน้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยห์ลกั 

***(13) บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัย่อยจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจตามปกติของตนไปทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดเป็นผลให้บริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยมี
สินทรัพยท์ั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลกัทรัพยร์ะยะสั้น (Cash Company) เกินกว่า 6 
เดือนนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรายงานแสดงฐานะการเงินหลงัจากท่ีมีการจ าหน่ายสินทรัพยท์ั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดแลว้ของบริษทัจดทะเบียนและ/หรือบริษทัยอ่ยซ่ึงผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้  

***(14) ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นการชั่วคราว โดยการข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้ นตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี 
เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั หรือบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถรายงาน 
ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ดท้นัที  

***(15) บริษทัจดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการเพ่ือใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือ
ใหมี้คุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) ไดต้ามแนวทางปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 (*ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (12) เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 11) พ. ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 
2558 เป็นต้นไป) 

 (*** เพ่ิมเติมความใน (13) (14) และ (15)ของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 12) พ .ศ. 2560 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป) 

 (****ความใน (ค) และ (ง) ของ (6) ของข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 10 เม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 9 ให้ตลาดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้บริษทัจดทะเบียนถึงกรณี

ดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้และเปิดโอกาสใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถช้ีแจงได ้ 

 
  

การแจ้งให้ บจ. 
ทราบว่าหุ้นสามัญ
อาจถูกเพิกถอน 
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ขอ้ 11 เม่ือตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถด าเนินการเพ่ือให้เหตุแห่ง

การเพิกถอนหมดไปได ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเวลาใหบ้ริษทัจดทะเบียนด าเนินการเพ่ือใหเ้หตุแห่งการ

เพิกถอนหมดไป 

เม่ือตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัเป็นเหตุท่ีไม่อาจด าเนินการ

แกไ้ขให้หมดไปได ้ให้ตลาดหลกัทรัพยเ์สนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัจากการ

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

*เม่ือตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัเกิดจากการเหตุตามขอ้ 9 (3) 

และขอ้ 9 (5) หรือ ขอ้ 9 (6) หรือ ขอ้ 9 (13) หรือ ขอ้ 9 (15) ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียน

จดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนหรือแนวทางด าเนินการ โดยมีแนวทางปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
(*ความในวรรคท้ายของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 12 ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนต้องจดัท าแผนแก้ไขเหตุเพิกถอนให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ีโดยไม่ชกัชา้ 
(1) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือร่วมจดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอน และน าส่งแผน

แกไ้ขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ีปรึกษาทางการเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งด าเนินการเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีมีความ

เป็นอิสระและกระท าการเพ่ือประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม และมีคุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
*(2) - 

**(3) จดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขอความเห็นชอบแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยตอ้งไดรั้บ
มติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษทัจดทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ตอ้งช้ีแจง (Presentation) ต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เก่ียวกบัแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอน 

 (4) ใหค้วามร่วมมือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินตาม (1) ในการรายงานความคืบหนา้ของ
การด าเนินการตามแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์ก 3 เดือน  
  

การก าหนดหลักเกณฑ์
ให้ บจ.ด าเนินการแก้ไข
เหตุแห่งการเพิกถอน 

การจัดท าแผนแก้ไข
เหตุเพกิถอน 
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***กรณีบริษทัจดทะเบียนเป็นบริษทัต่างประเทศซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีมีหรือจะมี
หุน้เป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ในภาค 2 การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไป หมวด 2 การเสนอขายหุ้นท่ีมีตลาดหลกัส าหรับการซ้ือขายหุน้เป็นตลาดต่างประเทศ และมีหุ้น
สามญัจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยอ์าจผ่อนผนัการจดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนของ
บริษทัใหบ้ริษทัจดทะเบียนดงักล่าวซ่ึงอยู่ในระหวา่งการจดัท าหรือไดจ้ดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนของบริษทั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑอ่ื์นในท านองเดียวกนัของตลาดหลกัทรัพยห์ลกัแลว้ 

 (*ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 12  โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555  ลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (3) ของข้อ 12 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 (***เพ่ิมเติมความในวรรคท้ายของข้อ 12 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 11) พ. ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16  พฤษภาคม 
2558 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 13 กรณีบริษทัจดทะเบียนมีการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย ให้ถือ

ว่าผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลมีค าสั่งตั้งเป็นผูจ้ดัท าแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนแทนบริษทัจดทะเบียนและท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และให้แผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีเจา้หน้ียอมรับและศาลมีค าสั่งเห็นชอบเป็นแผนแกไ้ขเหตุ
เพิกถอนท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากผูถื้อหุน้แลว้ รวมทั้งให้ผูบ้ริหารแผนท่ีศาลมีค าสั่งเห็นชอบตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการเป็นผูจ้ดัท ารายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการตามแผนแกไ้ขเหตุเพิกถอนแทนบริษทัจด
ทะเบียนและท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจยกเวน้คุณสมบติัในเร่ืองการมีกรรมการอิสระ การมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการมีจ านวนผูถื้อหุ้นสามญัรายย่อยในการพิจารณาคุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่
ระหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้น
สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนของการด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

กรณีบริษ ัทจดทะเบียน เป็นบริษ ัทต่างประเทศที่มีหุ ้นสาม ัญเป็นหลักทรัพย ์จด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน การฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายหรือกฎหมายอ่ืนในท านอง
เดียวกนัของประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง”  

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
  

ข้อยกเว้นคุณสมบัติ
กรณี บจ.มีการฟ้ืนฟู
กจิการตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

หลกัเกณฑ์กรณี บจ. 
มีการฟ้ืนฟูกจิการ 
ตามกฎหมาย
ล้มละลายต่างประเทศ 

หลกัเกณฑ์กรณี  
บจ. มีการฟ้ืนฟู 
กจิการตามกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย 
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*ขอ้ 14 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดทะเบียน

อยู ่ระหว่างการด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเป็นการชัว่คราว โดยข้ึนเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ไวท่ี้หลกัทรัพยน์ั้น 
จนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะสามารถด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือเม่ือคณะกรรมการสัง่เพิก
ถอนหุน้สามญันั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัจดทะเบียนอยู่ระหว่างด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาด
หลกัทรัพยอ์าจข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจนกวา่บริษทัจดทะเบียนจะ
ด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือเม่ือคณะกรรมการสัง่เพิกถอนหุน้สามญันั้น 

(*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 
กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 15 เม่ือบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแลว้ ให้ยื่น

ค าขอพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีจ าเป็น เพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยย์กเลิกการสั่งหา้มซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว และปลดเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ออก 

เม่ือตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บค าขอตามวรรคหน่ึงและเห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไดด้ าเนินการ
ให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปแลว้ ให้ตลาดหลกัทรัพย์ยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเป็นการชัว่คราว และใหป้ลดเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ออก 

ในการยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราวตามวรรคสอง 
หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดทะเบียนปฏิบติัดว้ยกไ็ด ้

(*ความในข้อ 15 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความต่อไปนีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 
3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 16 การสั่งห้ามและการยกเลิกการสั่งห้ามซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นการชัว่คราว ให้ใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว 

  
  

การขึน้เคร่ืองหมาย 
SP และ NC 

การด าเนินการเม่ือ  
บจ.แก้ไขเหตุเพิก
ถอนให้หมดไปแล้ว 

หลกัเกณฑ์การ 
ขึน้และปลด 
เคร่ืองหมาย SP 
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ขอ้ 17 เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการอาจสั่งเพิกถอนหุ้นสามญัของ

บริษทัจดทะเบียนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   
(1) ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนกระท าการทุจริตหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด 

จนเป็นเหตุท าใหหุ้น้สามญัของบริษทัจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอน  
(2) บริษทัจดทะเบียนไม่ช้ีแจง เพิกเฉยไม่จดัท าหรือไม่ด าเนินการตามแผนแกไ้ขเหตุ

เพิกถอน หรือไม่สามารถด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือ 
(3) เหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัเป็นเหตุท่ีไม่อาจด าเนินการแกไ้ขใหห้มดไปได ้
ในการสั่งเพิกถอนหุ้นสามญั คณะกรรมการอาจสั่งให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ของ

บริษทัจดทะเบียนนั้นอีกระยะเวลาหน่ึงก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนกไ็ด ้
 
*ข้อ 17/1 ตลาดหลักทรัพย์จะให้มีการซ้ือหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็น

ระยะเวลา 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอนหุน้สามญัตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นดว้ยบญัชี

แคชบาลานซ์ (Cash Balance) ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบา
ลานซ์ (Cash Balance) และตลาดหลกัทรัพยย์งัคงข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) ไวท่ี้หลกัทรัพย์
จดทะเบียนตลอดระยะเวลาการให้มีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนนั้น 

(*เพ่ิมเติมความใน ข้อ 17/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบียน (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

 

ขอ้ 18 ในการสัง่เพิกถอนหุน้สามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคณะกรรมการจะ
สัง่และก าหนดวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 

เม่ือหุ้นสามัญถูกเพิกถอนตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้หุ้นสามัญนั้นส้ินสภาพจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   

เม่ือคณะกรรมการมีค าสัง่ใหเ้พิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนแลว้ ใหต้ลาด
หลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้บริษทัจดทะเบียนทราบถึงการเพิกถอนดงักล่าว   
 
  

กรณีทีค่ณะกรรมการ 
อาจส่ังเพิกถอน 

หุ้นสามัญ 

การส่ังเพิกถอน 

หุ้นสามัญ 

การเปิดให้ซ้ือขาย
ก่อนเพิกถอน 
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หมวด 3 

เบ็ดเตลด็ 

 

ขอ้ 19 ให้ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพ่ือเผยแพร่ให้

ประชาชนทัว่ไปทราบก่อนวนัท่ีมีผลเป็นการเพิกถอน 

 

ขอ้ 20 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ เป็นไปตาม

วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 

 

*หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

- 
 (*ยกเลิกความในหมวด 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป) 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2542 

 

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน 

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)  

ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การประกาศการ 
เพกิถอนหลกัทรัพย์
จดทะเบียน 

การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ 


