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ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํา 

   แผนดําเนินการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอน 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 30/3 แหงขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน  ลงวันที่             
12 มีนาคม 2536 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ   
เงื่อนไข  และวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 16 มกราคม 
2538  และ (ฉบับที่ 7)  ลงวันที่ 15 มกราคม 2540  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําแผนดําเนินการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอน ตามรายละเอียดแนบ
ทายประกาศฉบับนี้ 
 
 ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่  22  มกราคม  2540  เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  15  มกราคม  2540 
 

(ลงนาม)  สิงห  ตังทัตสวัสดิ์ 
 

(นายสิงห  ตังทัตสวัสดิ์) 
กรรมการและผูจัดการ 
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หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํา 
แผนดําเนินการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอน 

 
ขอ 1 ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
  : คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เขาเกณฑการเพิกถอนหลักทรัพย 
  : ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระที่รวมจัดทําแผนดําเนินการ 
   (ใหบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่นําบริษัทเขาจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเปนผู

รวมจัดทําแผนดําเนินการ) 
  : ผูสอบบัญชีท่ีสอบทานประมาณการงบการเงิน 
  : ผูเชี่ยวชาญอื่นที่มีสวนแสดงความเห็นหรือรวมทําแผนดําเนินการและประมาณการ 

งบการเงิน (ถามี) 
 
ขอ 2 หนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลตามขอ 1 
  : ไดใชความรู ความสามารถ และเชื่อมั่นวาแผนดําเนินการที่นําเสนอและประมาณ

การงบการเงินที่จัดทํามีความเปนไปไดและไดกระทําดวยความระมัดระวังและ
รอบคอบอยางดีท่ีสุด   โดยไดกําหนดขอสมมติฐานอยางสมเหตุสมผลและมี
หลักฐานขอเท็จจริงสนับสนุนขอสมมติฐานนั้น ๆ 

  : ไมมีขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ผูจัดทําและผูรวม
จัดทํายังมิไดเปดเผยไวในแผนงานและประมาณการงบการเงินนี้ 

 
ขอ 3 แผนดําเนินการ จะตองประกอบดวยบทวิเคราะหตาง ๆ ดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะหลักษณะการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท ขอ
ไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ การวิเคราะหทางการเงิน และปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ในระยะที่ผานมา ณ ปจจุบัน
และในชวงเวลาของแผนดําเนินการ 
  3.2 การวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหาและผลกระทบที่ เกิดข้ึน โดยจะตอง
ครอบคลุมถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัทยอนหลัง 3 ป 
และในชวงเวลาของแผนดําเนินการ 
  3.3 แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทําแผน
ดําเนินการเพื่อแกไขเหตุท่ีหุนสามัญของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่ง
จะตองตั้งอยูบนสมมติฐานที่มีความเปนไปได มีข้ันตอนที่เปนรูปธรรมในรายละเอียดและแสดงวิธีการวัดผล
ของการดําเนินการในทุกขั้นตอนดังกลาว 
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  3.4 ประมาณการงบการเงินและประมาณการงบการเงินรวมซึ่งผานการสอบทานจาก 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งประกอบดวยประมาณการงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดขอ
สมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยการนําเสนอขอมูลดังกลาวใหแยกแสดงเปนรายไตรมาส
และยอดรวมรายป 
  3.5 คํารับรองของที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูเชี่ยวชาญอื่นวาไดรวมกับฝาย
บริหารของบริษัทจดทะเบียนในการจัดทําแผนดําเนินการเพื่อแกไขเหตุท่ีหุนสามัญของบริษัทอาจถูกเพิก
ถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและประมาณการงบการเงินดังกลาว โดยอยูบนพื้นฐานของความ
เปนไปได ถูกตอง เหมาะสมและเปนไปตามแนวทางที่ผูประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ท้ังหลายพึงปฏิบัติ 
 
ขอ 4 แนวทางการพิจารณาและวิเคราะหปญหาขั้นต่ํา 
  4.1 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (INDUSTRY ANALYSIS) 
   4.1.1  ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 
   4.1.2  ภาวะอุตสาหกรรม 
   4.1.3  ลักษณะเฉพาะตัวของอุตสาหกรรม 
   4.1.4  แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
   4.1.5  พัฒนาการของสินคาและเทคโนโลยี 
   4.1.6  การแขงขัน 
   4.1.7  ตําแหนงของบริษัทในอุตสาหกรรม 
  4.2 วิเคราะหการดําเนินงาน (OPERATION ANALYSIS) 
   4.2.1 การผลิต (PRODUCTION) 
    -  การผลิตและปริมาณการผลิต 
    -  ตนทุนการผลิต 
    -  การพัฒนาผลิตภัณฑและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
    -  เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 
    -  แผนการขยายการผลิต 
   4.2.2 การตลาด (MARKETING) 
    -  การวิเคราะหความสามารถในเชิงการแขงขัน (Competitive Analysis) 
    -  แผนการตลาด 
    -  ประมาณการทางการตลาด 
   4.2.3 การเงิน (FINANCE) 
    -  งบการเงินและนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
    -  การวิเคราะหทางการเงิน 
    -  หนี้สินและภาระผูกพัน 
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  4.3 วิเคราะหกรรมการ ผูบริหารและบุคคลากร (MANAGEMENT ANALYSIS) 
   4.3.1 กรรมการและผูบริหาร 
    -  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหาร เชน 
     •  ช่ือ ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ อายุ 
     •  อายุการทํางานในบริษัท 
     •  คุณสมบัติ เชน ประวัติการทํางานในอดีตพรอมท้ังคุณวุฒิทาง

การศึกษา 
    -  แผนผังการจัดองคกร 
    -  การจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร 
   4.3.2 บุคคลากรของบริษัท 
    -  จํานวนพนักงานและลูกจางทั้งบริษัทแยกตามหนวยงาน 
    -  เงินเดือนและคาจางแรงงาน 
  4.4 การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT) 
   4.4.1 ความเสี่ยงทางดานการขายกับลูกคาเฉพาะกลุม 
   4.4.2 ความเสี่ยงทางดานการซื้อสินคากับผูผลิตสินคาจํานวนจํากัด 
   4.4.3 ความเสี่ยงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสําคัญ ๆ ท่ีมีผลตอการ

ดําเนินงานของบริษัท 
   4.4.4 ความเสี่ยงของการกีดกันทางการคาในลกัษณะตาง ๆ 
   4.4.5 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคตอการใชสินคา 
  4.5 ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท 
   4.5.1 ลักษณะการใชงาน 
   4.5.2 จํานวน 
   4.5.3 มูลคา 
   4.5.4 สถานที่ตั้ง 
   4.5.5 วันที่ไดมาและลักษณะการไดมา 
  ในกรณีท่ีบริษัทมีการประเมินราคาทรัพยสินที่สําคัญโดยผูประเมินราคาอิสระใหบริษัท 
นําสงสําเนาสรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยสินดังกลาวดวย 
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ขอ 5 ระยะเวลาของแผนดําเนินการและมาตรการทางการเงิน 
  บริษัทจดทะเบียนจะตองนําเสนอแผนดําเนินการและประมาณการทางการเงิน โดยมี
ระยะเวลาอยางนอย 2 ป ท้ังนี้ ในแผนดังกลาวตองแสดงประมาณการทางการเงินและแสดงขอมูลเปนราย
ไตรมาส โดยกลาวถึงการผลิต การจําหนาย รายได ตนทุนการผลิต คาใชจายดานการขายและการบริหาร 
คาใชจายทางการเงิน และกําไรสุทธิและรายละเอียดอื่นที่จําเปนและสมควร สําหรับประมาณการทาง
การเงินนั้นใหผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทดวย 
  ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีความจําเปนตองจัดทําแผนดําเนินการระยะยาวที่นาน      
กวา 2 ป บริษัทอาจนําเสนอแผนระยะยาวโดยแสดงเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลได 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


