
 แนวทางดําเนินการต่อบริษทัจดทะเบยีน 

ที�มกีารดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิที�เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน 

 
 เพื�อกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัจดทะเบียนที�นาํหลกัทรัพยม์าซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยมี์คุณสมบติัครบถว้นตามที�
กาํหนด  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเพิกถอนบริษทัจดทะเบียนที�มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นออกจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยการ
พิจารณาคุณสมบติัทั�งจากการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน 
 สําหรับเหตุที�หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนกรณีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินตาม    
ขอ้ 9 (6) ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย ์เรื�อง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน กาํหนดไวด้งันี�   

(ก) สินทรัพยที์�ใชใ้นการดาํเนินการของบริษทัจดทะเบียนไดล้ดลงหรือกาํลงัจะลดลงในจาํนวนที�มีนยัสําคญั  
อนัเนื�องมาจากการขาย การจาํหน่าย การให้เช่า การแยกส่วนออกไป การหยุดผลิต การละทิ�ง การทาํลาย  
การเสื�อมคุณภาพ การถกูยดึ การถกูเวนคืน หรือกรณีอื�นใดที�ทาํใหเ้กิดผลในลกัษณะเดียวกนั  

(ข) มีการหยุดประกอบกิจการทั� งหมดหรือเกือบทั�งหมดไม่ว่าด้วยเหตุใด โดยไม่คาํนึงว่าการหยุดประกอบ
กิจการนั�นจะเนื�องมาจากการกระทาํของบริษทัจดทะเบียนหรือบุคคลอื�นใด    

(ค)  ผูส้อบบญัชีรายงานวา่ไมแ่สดงความเห็นหรือแสดงความเห็นวา่งบการเงินไมถ่กูตอ้งเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั  
(ง) ฐานะการเงินซึ�งเปิดเผยในงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบบัลา่สุดที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

แสดงวา่ส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศนูย ์(แนวทางการพิจารณาตามเอกสารแนบ)  

ดงันั�น เพื�อให้บริษทัจดทะเบียนมีแนวทางในการดาํเนินการแกไ้ขที�ชดัเจนกรณีมีการดาํเนินงานและฐานะ
การเงินเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอน และเพื�อดแูลสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย อีกทั�งดูแลบริษทัจดทะเบียนที�มีฐานะ
การเงินไม่แข็งแรงโดยวิธีแยกกลุ่มออกมาจากบริษทัจดทะเบียนที�มีฐานะการเงินแข็งแรง และกระตุ้นให้บริษทั
จดทะเบียนเร่งฟื� นฟูกิจการโดยยงัคงมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนต่อไป รวมทั� งมีการส่งสัญญาณให้ผูถื้อหุ้น
และผูล้งทุนทราบถึงสถานะของบริษทัจดทะเบียนเป็นระยะ ตลาดหลกัทรัพยจึ์งไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการกบั
บริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนดว้ยเหตุฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงันี�  

1. ขึ�นเครื�องหมาย NC (Non-compliance) เพื�อแสดงให้ผูล้งทุนทราบว่าเป็นหลกัทรัพยที์�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและ
เครื�องหมาย SP (Suspension) เพื�อสั�งห้ามการซื�อขายหลกัทรัพย ์โดยให้เวลาในการฟื� นฟูกิจการ 3  ปี (กาํหนดเป็น 
3 ระยะๆ ละ 1 ปี) ทั�งนี�ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศชื�อของบริษทัจดทะเบียนในแต่ละระยะ หากบริษทัจดทะเบียน
ดาํเนินการให้พน้เหตุเพิกถอนได ้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะปลดเครื�องหมาย NC และ SP เพื�ออนุญาตให้ซื�อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนไดต้ามปกติ 

2. บริษทัจดทะเบียนอาจขอให้ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาขยายระยะเวลา NC ระยะเดิมได ้1 ครั� งเป็นระยะเวลาไม่
เกิน 1 ปี รวมระยะเวลาสูงสุดในการฟื� นฟูกิจการไม่เกิน 4 ปี นับแต่หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนถูก
ประกาศ NC ระยะที� 1 

3. หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที�กาํหนด    
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาอนุมติัการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
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ขั"นตอนดําเนินการเมื�อบริษทัจดทะเบยีนเข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน  

1 ตลาดหลกัทรัพย์ขึ"นเครื�องหมาย NC และ SP 30 วัน  :  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศว่าหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน
เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC ระยะที� 1) ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ปรากฏเหตุที�หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้
ข่ายอาจถูกเพิกถอน และมีหนังสือแจ้งบริษทัจดทะเบียน พร้อมทั� งขึ�นเครื� องหมาย NC (Non-compliance) และขึ�น
เครื�องหมาย SP (Suspension) หา้มซื�อหรือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นเวลา 30 วนันบัจากวนัประกาศวา่
หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอน ทั�งนี�  เพื�อให้ผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียนมีเวลาที�จะพิจารณา
อยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนที�เหมาะสมและเป็นประโยชนที์�สุดแก่บริษทั
จดทะเบียนและผูถื้อหุ้นของบริษทั 

2 บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่แนวทางฟื" นฟูกจิการ :  บริษทัจดทะเบียนแจง้ตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น
และผูล้งทุนไดท้ราบถึง  

2.1 ทางเลือกของบริษทัจดทะเบียนว่าจะทาํแผนฟื� นฟูกิจการเสนอผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ หรือเลือกที�จะขอ
เพิกถอนโดยสมคัรใจ หรือเลือกยื�นคาํร้องขอต่อศาลเพื�อเสนอแผนฟื� นฟูกิจการตามกฏหมายว่าด้วย
ลม้ละลาย หรือทางเลือกอื�นใดที�เป็นประโยชนต่์อบริษทัจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงันี�   
(1) กรณีบริษทัจดทะเบียนทาํแผนฟื� นฟูกิจการเสนอผูถื้อหุ้น  
- แต่งตั�งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระร่วมจดัทาํแผนดาํเนินการเพื�อฟื� นฟูกิจการของบริษทัจดทะเบียน 
- ร่วมกบัที�ปรึกษาทางการเงินอิสระจดัประชุมชี�แจงแผนดาํเนินการต่อนกัวิเคราะห์ และขออนุมติัแผน

ดาํเนินการต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทะเบียน 
 ทั�งนี�  แผนฟื� นฟูกิจการตอ้งมีขอ้สมมติฐานที�สมเหตุสมผล มีขั�นตอนที�เป็นรูปธรรมในรายละเอียดและ
แสดงวิธีการวดัผลการดาํเนินงานในทุกขั�นตอนดงักล่าว แผนดงักล่าวควรแสดงประมาณการทางการเงินและ
แสดงขอ้มูลเป็นรายไตรมาส โดยกลา่วถึงการผลิต การจาํหน่าย รายได ้ตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายดา้นการขายและ
การบริหาร ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และกาํไรสุทธิและรายละเอียดอื�นที�จาํเป็นและสมควร สาํหรับประมาณการทาง
การเงินนั�นให้ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัทะเบียนดว้ย  
(2) กรณีบริษทัจดทะเบียนยื�นคาํร้องขอต่อศาลเพื�อเสนอแผนฟื� นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย: อนุโลม

ใหผู้จ้ดัทาํแผนฟื� นฟกิูจการที�ศาลแต่งตั�งเป็นผูท้าํหน้าที�จดัทาํแผนฟื� นฟูกิจการแทนบริษทัจดทะเบียน และที�
ปรึกษาการเงินอิสระ และอนุโลมใหใ้ชแ้ผนฟื� นฟกิูจการที�ศาลเห็นชอบแทนแผนฟื� นฟกิูจการที�ผูถื้อหุน้อนุมติั 

2.2 กาํหนดเวลาดาํเนินการในแต่ละทางเลือกตามขอ้ 2.1  
3 ตลาดหลกัทรัพย์ให้ซื"อขาย 30 วนั และขึ"นเครื�องหมาย SP ต่อไป  : เมื�อครบกาํหนด 30 วนั และบริษทัจดทะเบียนได้

แจง้การตดัสินใจดงักล่าวอย่างครบถว้นและชดัเจนแลว้ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้ซื�อหรือขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนเป็นเวลา 30 วนัและจะขึ�น SP จนกว่าบริษทัจดทะเบียนสามารถฟื� นฟูกิจการจนทาํให้
บริษทัจดทะเบียนพน้เหตุอาจถูกเพิกถอน ในกรณีที�ครบกาํหนด 30 วนัดงักล่าว บริษทัจดทะเบียนยงัไม่แจง้การ
ตดัสินใจของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยจ์ะยงัคงขึ�นเครื�องหมาย SP หลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนต่อไปจนกว่าจะแจง้ผลการตดัสินใจดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูล้งทุนแลว้ 
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4 บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่และนําส่งแผนฟื" นฟูกจิการต่อตลาดหลกัทรัพย์ :  
4.1 กรณีบริษทัจดทะเบียนทาํแผนฟื� นฟูกิจการเพื�อเสนอใหผู้ถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดมี้ขอ้มลูเกี�ยวกบัแผนฟื� นฟู

กิจการประกอบการพิจารณาอนุมติัให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการตามแผนฟื� นฟูกิจการ ตลอดจนใช้
ประกอบการติดตามการฟื� นฟกิูจการของบริษทัจดทะเบียน ให้บริษทัจดทะเบียนนาํส่งแผนฟื� นฟูกิจการ 
พร้อมเปิดเผยเงื�อนไขต่าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้นและชดัเจนต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ละต่อผูถื้อหุ้นทุกรายก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยให้นาํส่งพร้อมความเห็นของที�ปรึกษา
ทางการเงินอิสระและความเห็นของกรรมการอิสระเกี�ยวกบัแผนฟื� นฟูกิจการและเอกสารเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัแผนฟื� นฟูกิจการดงักล่าว และให้เผยแพร่สรุปสาระสําคญัของแผน
ฟื� นฟูกิจการฉบบัที�ผ่านความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั รวมทั�งนาํส่งแผนฟื� นฟูกิจการ
ดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 ฉบบั 

4.2 กรณีบริษทัจดทะเบียนยื�นคาํร้องขอต่อศาลเพื�อเสนอแผนฟื� นฟูกิจการตามกฎหมายลม้ละลาย ให้บริษทั
จดทะเบียนเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทราบถึงสรุปสาระสําคญัของแผนฟื� นฟูกิจการที�ผ่านความ
เห็นชอบจากศาล รวมทั�งนาํส่งแผนฟื� นฟูกิจการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 5 ฉบบั  

*5  บริษัทจดทะเบียนรายงานความคืบหน้าของการฟื" นฟูกิจการ: ให้บริษทัจดทะเบียนร่วมกบัที�ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ หรือผู้จดัทําแผนหรือผูบ้ริหารแผนฟื� นฟูกิจการที�ศาลแต่งตั� งมีหน้าที�รายงานความคืบหน้าของการ
ดาํเนินการตามแผนฟื� นฟูกิจการต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาส โดยให้นําส่งพร้อมกบัการนําส่งงบการเงิน 
รวมทั�งเมื�อมีความคืบหนา้ในการดาํเนินการอยา่งมีนยัสําคญัในแต่ละขั�นตอน กใ็ห้บริษทัจดทะเบียนรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพยท์นัที  

   สําหรับกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินที�เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหุ้นจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและถูกขึ�นเครื�องหมาย SP แต่ไม่รวมถึงการเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนหุ้นจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนอนัเนื�องจากผูส้อบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของ
บริษทัจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั จะนาํส่งรายงานทางการเงินสําหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี
บญัชีแต่ไม่จาํเป็นตอ้งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีพร้อมทั� งการวิเคราะห์และคาํอธิบายระหว่างกาล
ของฝ่ายจดัการ (Interim Management Discussion and Analysis) แทนการส่งงบการเงินรายไตรมาสก็ได ้ทั�งนี�  
บริษทัจดทะเบียนยงัคงมีหนา้ที�ตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการฟื� นฟูกิจการต่อตลาดหลกัทรัพยท์ุก 3 เดือน หรือ
ในวนัเดียวกบัวนัครบกาํหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส  

 
(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที'มีการดาํเนินงานหรือฐานะ

การเงินที'เข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน (ฉบับที' 2) ซึ'งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที' 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป) 
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6      ระยะเวลาในการฟื" นฟูกจิการ   
 6.1 กาํหนดระยะเวลา 3 ปี  

  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะให้เวลาบริษทัจดทะเบียนที�เขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอนฟื� นฟูกิจการในหมวดปกติ 3 ปี นบัแต่วนั
ประกาศวา่หลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอน  ซึ� งจะถูกแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี  
ไดแ้ก่ NC ระยะที� 1 NC ระยะที� 2 และ NC ระยะที� 3โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะประกาศรายชื�อของบริษทัจดทะเบียนในแต่ละ
ระยะ กรณีที�บริษทัจดทะเบียนแก้ไขให้พน้เหตุเพิกถอนได ้บริษทัจดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอให้ตลาดหลกัทรัพย์
พิจารณาปลดเครื�องหมาย NC และ SP เพื�ออนุญาตให้ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนไดต้ามปกติตามแนวทาง
และขั�นตอนดาํเนินการเพื�อขอพน้เหตุเพิกถอน แต่หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถแกไ้ขเหตุเพิกถอนเมื�อครบกาํหนด
ระยะเวลาของ NC ระยะที� 3 ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พื�อพิจารณาอนุมติัการเพิก
ถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนต่อไป 

ตัวอย่าง: กรณส่ีวนของผู้ถือหุ้นมค่ีาน้อยกว่าศูนย์/ผู้สอบไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่

ถูกต้องตดิต่อกนั 3 ปี 
  
 
   
 
 
 
ตัวอย่าง : กรณบีริษัทจดทะเบียนหยุดประกอบธุรกจิ / สินทรัพย์ลดลงอย่างมนัียสําคญั 
 
  
  
 
 
 
 
6.2  การขอขยายระยะเวลา 

บริษทัจดทะเบียนสามารถยื�นคาํขอขยายระยะเวลาในการอยู ่NC ระยะเดิมได ้โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งมี
หนังสือชี�แจงและแสดงเหตุผลหรือข้อมูลสนบัสนุนที�แสดงให้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
เกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการอยูใ่น NC ระยะเดิม ทั�งนี� ตอ้งยื�นคาํขอล่วงหน้า 7 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนด
ประกาศ NC ในแต่ละระยะ โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาการขยายระยะเวลา NC ระยะเดิมได ้1 ครั� ง เป็นระยะเวลา

ส่งงบปี 53  
ส่วนของผูถื้อหุน้ < 0 
ขึ�นเครื�องหมาย SP 

 

ขึ�นเครื�องหมาย  NC และ SP 
 ครบกาํหนดส่งงบปี 53     

1 มี.ค. 54  10 มี.ค. 54 

ประกาศ        

NC ระยะที� 2 

มี.ค. 55 
7 วนัทาํการ 

 
1 ปี 

 

แจง้หยดุประกอบธุรกิจทั�งหมด 
ขึ�นเครื�องหมาย SP 

 

1 พ.ค. 54 10 พ.ค. 54 
7 วนัทาํการ 

 
1 ปี 

 

มี.ค. 56 

ครบกาํหนด 3 ปีหากแกไ้ข
เหตุเพิกถอนไม่ได ้ตลท.   
จะพิจารณาดาํเนินการตาม
ขั�นตอนเพิกถอนต่อไป 

มี.ค. 57 

ประกาศ        

NC ระยะที� 3 

ประกาศ        

NC ระยะที� 2 

พ.ค. 55 พ.ค.56 พ.ค. 57 

ประกาศ        

NC ระยะที� 3 

1 ปี 
 

1 ปี 
 

ครบกาํหนด 3 ปีหากแกไ้ข
เหตุเพิกถอนไม่ได ้ตลท.   
จะพิจารณาดาํเนินการตาม
ขั�นตอนเพิกถอนต่อไป 

1 ปี 
 

1 ปี 
 

ประกาศ        

NC ระยะที� 1 

ประกาศ        

NC ระยะที� 1 

ขึ�นเครื�องหมาย   NC และ SP 
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ไม่เกิน 1 ปี ซึ� งตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาเหตุผลและความจาํเป็นของบริษทัจดทะเบียนในการผ่อนผนัการขยาย
ระยะเวลาดงักล่าว และกาํหนดระยะเวลาสูงสุดในการฟื� นฟกิูจการไม่เกิน 4 ปีนบัแต่วนัที�ประกาศ NC ระยะที� 1 
เกณฑ์ที�ใช้พจิารณาขยายระยะเวลาการฟื" นฟูกจิการ 
 บริษทัจดทะเบียนยื�นคาํขอขยายระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดประกาศ NC ในแต่ละ
ระยะ พร้อมหนงัสือชี�แจงและแสดงเหตุผลหรือขอ้มลูสนบัสนุน โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งมีคุณสมบติัครบทุกขอ้ดงันี�   
 *1. มีส่วนของผูถื้อหุน้ (ภายหลงัปรับปรุงความเห็นผูส้อบบญัชี) ไม่ตํ�ากว่า 50 ลา้นบาท หรือ มีกาํไรสุทธิไม่
นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท จากการดาํเนินงานจากธุรกิจหลกั 1 ปี โดยพิจารณาจากงบการเงินประจาํปี หรืองบการเงิน 4 
ไตรมาสล่าสุดของรอบปีบัญชีที�ยื�นคาํขอขยายระยะเวลาโดยพิจารณาจากงบการเงินฉบับตรวจสอบหรือสอบทาน
แลว้แต่กรณี 

  (*ความในข้อ 1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยแนวทางดาํเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที'มีการดาํเนินงานหรือ
ฐานะการเงินที'เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (ฉบับที' 3) ลงวันที'  23 กันยายน 2559 มีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที' 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั�งนี� 
ไม่ให้นาํความในข้อ 1 ซึ'งได้แก้ไขใหม่นี�มาใช้กับบริษัทจดทะเบียนที'ได้ยื'นคาํขอพ้นเหตุเพิกถอน และตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคาํขอดังกล่าวก่อนวันที' 1 มกราคม 2560 โดยให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังคงใช้ความในข้อ 1 ของแนวทางดาํเนินการ
ต่อบริษทัจดทะเบียนที'มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินที'เข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน ลงวนัที' 26 มกราคม 2554 ต่อไป) 

 2. มีธุรกิจหลกัที�จะดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องชดัเจนโดยปัจจยัในการพิจารณา เช่น มีรายไดเ้ชิงพาณิชย ์ มี
ทรัพยสิ์นที�ใชป้ระกอบธุรกิจหลกั ใบอนุญาต/สัมปทานในการประกอบธุรกิจนั�น เป็นตน้ 
 3. มีแนวทางแกไ้ขเหตุเพิกถอนชดัเจน เช่น มีแผนฟื� นฟกิูจการที�ผา่นความเห็นชอบจากศาล หรือแผนฟื� นฟกิูจการที�
ไดร้ับอนุมติัจากผูถื้อหุน้ หรือสัญญาปรับโครงสร้างหนี�  เป็นตน้ และ มีการดาํเนินการตามแผนหรือสัญญาดงักล่าว 
 4. มีคุณสมบติัอื�นๆ ครบถว้น ได้แก่ การมีผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมซึ� งไม่เป็นบุคคลที�มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. และการปฏิบติัตามเกณฑเ์ปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 

แนวทางและขั"นตอนดาํเนินการเพื�อขอพ้นเหตุเพกิถอน 
 บริษทัจดทะเบียนที�ประสงค์จะขอพน้เหตุอาจถูกเพิกถอนสามารถยื�นคาํขอพน้เหตุเพิกถอนโดยมีหนังสือ
ชี�แจงและแสดงเหตุผลหรือขอ้มลูสนบัสนุนที�บริษทัจดทะเบียนเห็นว่าฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั
ทะเบียนพน้เหตุอาจถกูเพิกถอน โดยตลาดหลกัทรัพยมี์หลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงันี�  

1. การขอพ้นเหตุเพกิถอนกรณทีั�วไป 

1.1  หลกัเกณฑ์ที�ใช้พจิารณา 

   *(1) มีส่วนของผูถื้อหุน้ (ภายหลงัปรับปรุงความเห็นผูส้อบบญัชี) ดงันี�  
- ไม่ตํ�ากวา่ 50 ลา้นบาท  กรณีจะซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (mai) 
- ไม่ตํ�ากวา่ 300 ลา้นบาท  กรณีจะซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

*(2) มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตามปกติที�เกิดจากธุรกิจหลกัซึ� งจะดาํเนินการต่อไปอยา่งต่อเนื�องใน
อนาคตภายใตก้ารจดัการของผูบ้ริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกนัมาอยา่งต่อเนื�องไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก่อนยื�น
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คาํขอ โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาจากงบการเงินประจาํปี หรืองบการเงิน  4 ไตรมาสที�ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ดงันี�  

- มีกาํไรสุทธิไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื�นคาํขอ กรณีจะ
ซื�อขายใน mai 

- มีกาํไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื�นคาํขอ กรณีจะ
ซื�อขายใน SET  

   (* ความใน (1) และ (2) ของข้อ 1.1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที'
มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินที'เข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน (ฉบบัที' 3) ลงวันที' 23 กันยายน 2559 ซึ'งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที' 1 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป ทั�งนี� ไม่ให้นาํความใน (1) และ (2) ของข้อ 1.1 ซึ'งได้แก้ไขใหม่นี�มาใช้กับบริษัทจดทะเบียนที'ได้ยื'นคาํขอพ้นเหตุเพิกถอน 
และตลาดหลกัทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาคาํขอดังกล่าวก่อนวันที' 1 มกราคม 2560 โดยให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยังคงใช้ความใน 
(1) และ (2) ของข้อ 1.1 ของแนวทางดาํเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที'มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินที'เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
ลงวันที' 26 มกราคม 2554 ต่อไป) 

(3)   ปรับโครงสร้างหนี� ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี� ทั� งหมดของบริษทัจดทะเบียน (การปรับ
โครงสร้างหนี�หมายถึง มีการลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี�กบัเจา้หนี� แลว้ หรือศาลเห็นชอบแผน
ฟื� นฟูกิจการในกรณีบริษทัจดทะเบียนมีการฟื� นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย) โดยในช่วง
เวลาที�พิจารณาผลการดาํเนินงานตาม 2) บริษทัจดทะเบียนสามารถจ่ายชาํระหนี�ให้แก่เจา้หนี�สถาบนั
การเงินไดต้ามกาํหนดเวลา และแผนปรับโครงสร้างหนี�คาํนึงถึงสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
กล่าวคือไม่ทาํใหส้ัดส่วนของผูถื้อหุ้นเดิมนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัดาํเนินการ1   

(4) ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นว่าบริษทัจดทะเบียนมีฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานที�มั�นคงตามสภาพ
ธุรกิจของบริษทัจดทะเบียนไปอยา่งต่อเนื�อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบดว้ย 

(5) มีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนก่อนขอพน้เหตุเพิกถอน 
ยกเว้นเรื� องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการตามแนวทางการ
ดาํเนินการกบับริษทัจดทะเบียนที�มีการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยไม่ครบถว้น 

(6) สําหรับบริษทัจดทะเบียนที�ฟื� นฟูกิจการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลาย บริษทัจดทะเบียนตอ้งออก
จากการฟื� นฟกิูจการที�ผา่นความเห็นชอบจากศาล 

1.2   การกาํหนดเงื�อนไข Silent Period:  
   ในกรณีที�ตลาดหลกัทรัพยพิ์จารณาแลว้เห็นว่าบริษทัจดทะเบียนมีคุณสมบติัครบถว้นในการขอ
พน้เหตุเพิกถอน ตลาดหลกัทรัพยจ์ะกาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในส่วนที�เกี�ยวกบัการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูที้�
เกี�ยวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�กําหนด กล่าวคือ ห้ามผูถื้อหุ้นที� มีส่วนร่วมในการ

                                                 
1 ปรับโครงสร้างหนี�โดยลดทุน เพิ�มทุน หรือออกหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้เจา้หนี�  ผูถื้อหุ้นใหญ่ บุคคลเกี�ยวโยง หรือดาํเนินการอื�นใด ทาํใหส้ดัส่วน

การถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม <10% ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัดาํเนินการ ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือวา่ไม่คาํนึงถึงประโยชน์ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ทั�งนี� ไม่ใช้
บงัคบักรณีไดท้าํตามแผนปรับหนี�หรือทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงปรับหนี� ที�ไดล้งนามไปแลว้ก่อนวนัที� 28 มีนาคม 2546 หรือการลดสดัส่วนผูถื้อหุ้น
เดิมมีผลจากการสละสิทธิจองซื�อหุน้เพิ�มทุนตามสดัส่วนการซื�อหุน้ของผูถื้อหุ้นเดิม (ตามหนงัสือเวียนลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2546)  
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บริหารงานของบริษทั (Strategic Shareholders)2 ขายหลกัทรัพยข์องตนซึ�งรวมกนัเป็นจาํนวนร้อยละ 55 ของ
ทุนชาํระแลว้ เป็นเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที�หุน้ของบริษทัจดทะเบียนเริ�มซื�อขาย โดยหลงัจากวนัที�หุ้นของบริษทั
จดทะเบียนเริ�มซื�อขายครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ผูถื้อหุ้นดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
จดทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรัพยที์�ถูกห้ามขายทั�งหมด  ทั�งนี�หากบริษทัจดทะเบียนเพิ�มทุน
หรือออกหลกัทรัพยที์�สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ของบริษทัจดทะเบียนโดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุน้เดิมในช่วง
ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นดงักล่าว ให้บริษทัจดทะเบียนสั�งห้ามผูถื้อหุ้นดงักล่าวนาํหุ้นดงักล่าวออกขายตาม
อตัราส่วนของหุ้นที�ถกูห้ามขายและระยะเวลาห้ามขายที�เหลืออยู ่

2. การขอพ้นเหตุเพกิถอนกรณจีดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) 
   ในกรณีที�บริษทัจดทะเบียนมีการปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานโดยมีการเขา้มาร่วม
ทุนของผูร่้วมทุนรายใหม่ หรือการนาํธุรกิจใหม่หรือสินทรัพยใ์หม่เขา้มาเสริมในธุรกิจเดิมของบริษทัจดทะเบียน 
ที�มีลกัษณะที�อาจพิจารณาไดว่้าผูร่้วมทุนใหม่หรือเจ้าของธุรกิจหรือสินทรัพยใ์หม่มีการจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยท์างออ้ม (Backdoor Listing) ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์ และบริษทัจดทะเบียนยื�นคาํขอพน้เหตุ
เพิกถอนต่อตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที�มีการร่วมทุนหรือนาํธุรกิจใหม่หรือสินทรัพยใ์หม่เขา้มานั�น  
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑก์ารพน้เหตุเพิกถอนกรณีทั�วไป  โดย
จะกาํหนดเงื�อนไข Silent Period เพิ�มเติมจากกรณีปกติ อีก 1 ปี เป็น 2 ปี โดยหลงัจากวนัที�หุ้นของบริษทัจด
ทะเบียนเริ�มซื�อขายครบกาํหนดระยะเวลาทุก ๆ 6 เดือน ให้ผูถื้อหุ้นดงักล่าวสามารถขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียนไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรัพยที์�ถกูห้ามขายทั�งหมด   
   อย่างไรก็ตาม หากผูร่้วมทุนใหม่มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ SET หรือ mai แลว้แต่กรณี ณ วนัที�ยื�นคาํขอพน้เหตุเพิกถอน 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาคุณสมบติัของบริษทัจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์การขอพน้เหตุเพิกถอนกรณีทั�วไป 
โดยจะผอ่นผนัหลกัเกณฑก์าํไรสุทธิตามขอ้ 1.1 (2) สาํหรับเงื�อนไข Silent Period ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบักรณีปกติ
คือ 1 ปี 

3. การกาํหนดเงื�อนไขอื�น  
  ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดเงื�อนไขให้บริษทัจดทะเบียนดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่ง ดงันี�  
 (1) กาํหนดให้บริษทัจดทะเบียนลงนามในขอ้ตกลงเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฉ์บบัใหม่ 
 (2) กาํหนดเงื�อนไขให้ดาํเนินการใด ๆ  หรือเปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเติมเพื�อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง

บริษทัจดทะเบียนกบัผูถื้อหุน้ใหญ่หรือผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน 

4. การประกาศพ้นเหตุอาจถูกเพกิถอน  
 ตลาดหลักทรัพย์จะเผยแพร่ข้อมูลการพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนให้ผู ้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบล่วงหน้า  
7 วนัทาํการก่อนที�หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของบริษทัจดทะเบียนจะเริ�มซื�อขาย  

                                                 
2 Strategic Shareholders ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย การรับหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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การคุ้มครองผู้ถอืหุ้นรายย่อย 
ในกรณีที�มีเหตุที�คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์อ้งสั�งเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน คณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรัพยอ์าจกาํหนดให้ขึ�นเครื� องหมาย SP เพื�อให้ผูล้งทุนไดรั้บข่าวสารการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียน และตลาดหลกัทรัพยจ์ะอนุญาตให้ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนนั�นต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อน
วนัที�มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน  

ผลบังคบัใช้ 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชแ้นวทางฉบบันี�แทนขั�นตอนและแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�เขา้ขา่ยอาจ

ถกูเพิกถอน ฉบบัลงวนัที� 25 เมษายน 2551โดยให้มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 26 มกราคม 2554 

บทเฉพาะกาล 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะดาํเนินการกบับริษทัจดทะเบียนที�มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินเขา้ข่ายอาจถูก

เพิกถอน ก่อนวนัที�แนวทางฉบบันี� มีผลใชบ้งัคบั ดงันี�   
 1. ประกาศรายชื�อบริษทัจดทะเบียนดงักลา่วทั�งหมดในวนัที� 10 มีนาคม 2554 โดย 

(1) บริษทัจดทะเบียนที�อยูใ่นหมวดปกติ : ตลาดหลกัทรัพยย์งัคงขึ�นเครื�องหมาย NC และ SP และประกาศ
ชื�อเป็นบริษทัจดทะเบียนที�อยูใ่น NC ระยะที� 1 
(2) บริษทัจดทะเบียนที�อยูใ่นกลุ่ม NPG: ตลาดหลกัทรัพยย์งัคงชื�อหลกัทรัพยอ์ยูใ่นกลุ่มบริษทัจดทะเบียนที�
แกไ้ขการดาํเนินงานไม่ไดภ้ายในกาํหนด (Non-Performing Group) และประกาศชื�อเป็นบริษทัจดทะเบียนที�
อยูใ่น NPG ระยะที� 1 

 2.  ให้ระยะเวลาบริษทัจดทะเบียนตาม 1. ฟื� นฟกิูจการ 3 ปี (กาํหนดเป็น 3 ระยะ) แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และ
จะประกาศรายชื�อทุกระยะ คือ NC ระยะที� 1 NC ระยะที� 2 และ NC ระยะที� 3 หรือ NPG ระยะที� 1 NPG ระยะที� 2 และ 
NPG ระยะที� 3 แลว้แต่กรณี 
 ทั�งนี�  ให้นาํแนวทางดาํเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนที�มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินเขา้ข่ายอาจถกูเพิกถอน
ขา้งตน้มาใชบ้งัคบักบับริษทัจดทะเบียนตาม 1. โดยอนุโลม 
 
     ________________________________________ 

ฝ่ายกาํกบับริษทัจดทะเบียน 
26 มกราคม 2554 
  
 

 



แนวทางการพจิารณาส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 หุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนกรณีที�มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตาม
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยกรณีมีฐานะการเงินซึ�งเปิดเผยในงบการเงิน
หรืองบการเงินรวมฉบบัล่าสุดที�ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ แสดงวา่ส่วนของผูถื้อหุน้มีค่านอ้ยกวา่ศูนยน์ั2น 
แนวทางการพิจารณามีดงันี2  
 1.      ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที�ปรากฏในงบการเงินมีค่านอ้ยกวา่ศูนย ์
 2.     ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที�ปรากฏในงบการเงิน มีค่ามากกว่าศูนย ์แต่ผูส้อบบัญชีไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข หรือไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกตอ้ง และหากปรับปรุงตาม
ความเห็นของผูส้อบบญัชีแลว้ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุน้มีค่าตํ�ากวา่ศูนย ์
  ในการปรับปรุงตามความเห็นผูส้อบบญัชี ตลาดหลกัทรัพยจ์ะใชต้วัเลขที�ปรากฏเป็นเงื�อนไขตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ซึ�งมีผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้มาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล เพื�อพิจารณาการเขา้ข่ายตอ้ง
จดัทาํแผนฟื2 นฟกิูจการ ดงันี2   
  2.1 กรณีผู้สอบบัญชีระบุตัวเลขที�ชัดเจนเป็นเงื�อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชี ให้ใช้ตัวเลขที�       
ผูส้อบบญัชีระบุไวน้ั2นเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุ้น 
  2.2  กรณีผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่าบริษทัจดทะเบียนไม่ไดต้ ั2งค่าเผื�อผลเสียหายของสินทรัพย ์เช่น ลกูหนี2  
สินคา้คงคลงั หรือเงินลงทุน โดยไม่ระบุตวัเลขมูลค่าเผื�อผลเสียหาย ให้ปรับปรุงโดยใชย้อดสินทรัพยที์�สงสัยนั2นทั2ง
จาํนวนเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุ้น 
  2.3 กรณีบริษทัจดทะเบียนไม่บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity 
Method) ให้ใชต้วัเลขผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ2น โดยใชย้อดเงินลงทุนดงักล่าวนั2นทั2งจาํนวนมาปรับปรุงเป็นส่วนหกักบั
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
  2.4 กรณีมีเงื�อนไขเกี�ยวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายซึ�งเป็นภาระหนี2 สินที�อาจเกิดขึ2น (Off Balance Sheet) 
ใหใ้ชต้วัเลขผลกระทบที�ระบุไวต้ามความเห็นผูส้อบบญัชีเป็นส่วนหกักบัส่วนของผูถื้อหุน้ 
  ตลาดหลกัทรัพยจ์ะพิจารณาปรับปรุงส่วนของผูถื้อหุ้นตามความเห็นของผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑข์า้งตน้
ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัที�บริษทัจดทะเบียนนาํส่งงบการเงินมายงัตลาดหลกัทรัพย ์ 
 3. ตลาดหลกัทรัพยย์กเวน้ไม่นับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�ยงัไม่เกิดขึ2นจริงในการ
พิจารณาตวัเลขส่วนของผูถื้อหุน้ตามเกณฑด์งักลา่ว ทั2งนี2 เฉพาะกรณีที�บริษทัจดทะเบียนมีหนี2 สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�
เกิดก่อนการเปลี�ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเป็นแบบลอยตวั โดยบริษทัจดทะเบียนตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูเพิ�มเติมดงันี2  
 

เอกสารแนบ  
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  3.1 จดัทาํรายงานข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และแยก
แสดงผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดขึ2นจริง (Realized) และยงัไม่เกิดขึ2นจริง (Unrealized) 
รวมทั2งใหร้ายงานมลูค่าหนี2 ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวนที�ครบกาํหนดชาํระในรอบปีบญัชีปัจจุบนั และแยกแสดง
มลูค่าหนี2 ที�จะถึงกาํหนดชาํระในแต่ละรอบปีบญัชีต่อไปให้ครบถว้นชดัเจน  
  3.2 ใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานรายงานของฝ่ายบริหารของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 3.1 และนาํส่งรายงาน
การสอบทานของผูส้อบบญัชีพร้อมงบการเงินในแต่ละงวด 
  อนึ� ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่นับรวมรายการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพิ�มอนัเป็นผลสืบเนื�องจากการ
เปลี�ยนแปลงระบบแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศดงักล่าว เขา้ในการผอ่นผนัการเขา้ข่ายตอ้งจดัทาํแผนฟื2 นฟูกิจการ
ขา้งตน้ 
 4. ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่ประกาศการเข้าข่ายตอ้งจดัทาํแผนฟื2 นฟูกิจการ หากบริษทัจดทะเบียนสามารถ
แกไ้ขจนพน้เหตุดงักล่าวกล่าวคือทาํใหส่้วนของผูถื้อหุ้นมากกวา่ศูนย ์ทั2งนี2 ในการแกไ้ขเหตุดงักล่าวนั2น บริษทัจดทะเบียน
จะใชวิ้ธีการลดทุนเพียงวิธีการเดียวไม่ได ้เวน้แต่จะมีวิธีการเพิ�มทุนควบคู่กนัไป หรือการมีผูร่้วมทุนใหม่ที�มีศกัยภาพ
และมีการนาํเมด็เงินใหม่เขา้มาในกิจการ ซึ� งจะส่งผลให้บริษทัจดทะเบียนมีกระแสเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและ
ช่วยให้ธุรกิจหลกัของบริษทัจดทะเบียนดาํเนินไปอยา่งราบรื�นตามสภาพที�ควร และไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลและนาํเสนอ
ให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัก่อนดาํเนินการ โดยบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งจดัส่งงบการเงินที�ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชี โดยมีขอ้มูลสิ2นสุด ณ วนัที�ที�บริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ขเหตุที�ตอ้งจดัทาํแผนฟื2 นฟูกิจการหรือรายงานที�
แสดงวา่บริษทัจดทะเบียนไดแ้กไ้ขจนพน้เหตุดงักล่าวพร้อมกบังบการเงินประจาํปีตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
 
 
 
 
 



บจ. แต่งตั
งทีปรึกษาทางการเงิน
เพือร่วมจดัทาํแผนฟื
 นฟู

บจ. แต่งตั
งทีปรึกษาทางการเงิน
เพือร่วมจดัทาํแผนฟื
 นฟู

ส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้น

กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นเพือ
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นเพือ
สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ข้อมูลแจ้งผู้ถือหุ้น

1. แผนฟื
 นฟกิูจการ
2. ความเห็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นทีปรึกษาทางการเงิน

ขึ
น SP จบครบ 30 วนัขึ
น SP จบครบ 30 วนั

อนุญาตให้ซื
อขาย 30 วนัอนุญาตให้ซื
อขาย 30 วนั
ก่อนขึ
น SP จนกวา่จะแกปั้ญหาเสร็จ

บจ. ดาํเนินการตาม
ขั
นตอนตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย

บจ. ดาํเนินการตาม
ขั
นตอนตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย

บริษทัแจง้ทางเลือกฟื
 นฟูบริษทัแจง้ทางเลือกฟื
 นฟู

จดัทาํแผนฟื
 นฟกิูจการตามแนวทางของตลท.

อนุญาตให้ซื
อขาย 30 วนั 
ก่อนขึ
น SP จนกวา่จะแกปั้ญหาเสร็จ

ตลท. มีหนงัสือแจง้ บจ. ขึ
น NC และ SPตลท. มีหนงัสือแจง้ บจ. ขึ
น NC และ SP
พร้อมประกาศ NC ระยะที� 1 ให้ผูล้งทุนทราบ 

บจ.ทีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนบจ.ทีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน

ขึ
น SP จนกวา่จะแจง้

ยืนคาํร้องขอต่อศาลเสนอแผนฟื
 นฟูยืนคาํร้องขอต่อศาลเสนอแผนฟื
 นฟู
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย

ขอเพิกถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ

บจ. ดาํเนินการตามขั
นตอนบจ. ดาํเนินการตามขั
นตอน
ขอเพิกถอนหลกัทรัพยโ์ดยสมคัรใจ

ล่วงหนา้ 14 วนั

คณะกรรมการกาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น
เพืออนุมติัแผนฟื
 นฟกิูจการ

คณะกรรมการกาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุ้น
เพืออนุมติัแผนฟื
 นฟกิูจการ

แจง้

ไม่แจง้

ขั�นตอนและแนวทางดําเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนกรณีมีการดาํเนินงานและฐานะการเงินที�เข้าข่ายอาจถูกเพกิถอน

และ ขอ้มูลการทาํ Tender Offer แลว้

อนุญาตให้ซื
อขาย 30 วนั เมือ บจ. เปิดเผย
ขอ้มูลเกียวกบัการขอเพิกถอนหลกัทรัพย ์

และ ขอ้มูลการทาํ Tender Offer แลว้

ส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้น

บจ.และทีปรึกษาทางการเงินจดั Presentation

วนัประชุมผูถื้อหุ้นวนัประชุมผูถื้อหุ้น

บจ.รายงานผลทุก 3 เดือนบจ.รายงานผลทุก 3 เดือน
(ในวนัเดียวกบัวนัครบกาํหนดส่งงบการเงินแต่ละไตรมาส)

ไม่พน้
ประกาศ NC ในแต่ละระยะ*

บจ.ยืนคาํขอพน้เหตุเพิกถอน

พน้

2. ความเห็นกรรมการอิสระ
3. ความเห็นทีปรึกษาทางการเงิน
4. แจง้วนั เวลา และสถานทีจดั Presentation

เงื�อนไข
ตอ้งไดค้ะแนนเสียงอนุมติัแผนดาํเนินการ
> 3/4 ของผูที้มาประชุมและออกเสียง

หุ้นซื
อขาย

ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั

กรณีปิดสมุดทะเบียน : ≤ 21 วนั
กรณีกาํหนด RD : ≤ 2 เดือน

พน้เหตุเพิกถอน

พน้เหตุเพิกถอน

ไม่พน้

พน้

ขยายระยะเวลา
ขยาย

ไม่ขยาย

พิจารณาเพิกถอน

ครบระยะเวลาทีกาํหนดครบระยะเวลาทีกาํหนด

ครบ

ไม่ครบ

เงื�อนไข
1. Equity (หลงัปรับปรุงความเห็นผูส้อบบญัชี) ≥

50 ลบ. หรือ มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานใน
ธุรกิจหลกั ≥ 10 ลบ. (พิจารณา 1ปี หรือ 4 
ไตรมาสรวมกนั) และ

2. มีธุรกิจหลกัต่อเนืองชดัเจน และ
3.  แนวทางแกไ้ขเหตุเพิกถอนชดัเจน และ
4. คุณสมบติัครบถว้น ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้าม และปฏิบติัตามเกณฑเ์ปิดเผย
ครบถว้น

* มีทั
งหมด 3 ระยะๆ ละ 1 ปี

เงื�อนไข
1. Equity (หลงัปรับปรุงความเห็น

ผูส้อบบญัชี) : mai ≥ 50 ลบ.
                           SET ≥ 300 ลบ.
2. กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกั 

(พิจารณาจาก 1 ปี หรือ 4 ไตรมาสรวมกนั)กรณี 
mai ≥ 10 ลบ., SET  ≥ 30 ลบ. และมีกาํไรฯ
ในงวดสะสม

3. ปรับโครงสร้างหนี
  > 75% โดย
จ่ายหนี
ไดต้ามกาํหนด และแผนปรับโครงสร้าง
หนี
คาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย

    (สดัส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม > 10% ของทุนชาํระ)
4. แสดงไดว้า่มีฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานมันคงตามสภาพธุรกิจอยา่ง
ต่อเนือง โดยพิจารณากระแสเงินสดดว้ย

5. คุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑด์าํรงสถานะ 
ยกเวน้เรืองการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย

6. สาํหรับบริษทัทีฟื
 นฟตูามกฎหมายวา่ดว้ย
ลม้ละลายตอ้งออกจากการฟื
 นฟกิูจการผา่นศาล


