คำอธิบำย มำตรำ 334/1 เรื่ อง กำรสิ้ นสุ ดหน้ ำที่ในกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ เ พิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ จ ำกกำรเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย น ( delist) และ
ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ
มาตรา 334/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)
บัญ ญัติ ว่า ให้ บ ริ ษ ัท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ซ้ื อ ขายกัน อยู่ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์ใ นวัน ที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บงั คับ เป็ นบริ ษทั ที่ออกหลัก ทรัพย์
ตามมาตรา 33 และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
คำอธิบำย
เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) ซึ่งมีผลใช้บงั คับ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ได้เพิ่ม
บทบัญ ญัติ ม าตรา 334/1 ก าหนดให้ บ ริ ษัท ที่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ซ้ื อขายกั น อยู่ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยในวันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีผลใช้บงั คับ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2535) เป็ นบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 และมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ซึ่ ง รวมถึ ง หน้า ที่ ใ นการจัด ท าและส่ ง งบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดาเนินงานต่อสานักงานตามมาตรา 56 อันเป็ นผลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวมีหน้าที่
และความรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ด้วย เช่น หน้าที่การบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ตามบทบัญญัติในหมวด 3/1 และความรับผิดเกี่ยวกับการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อ
ทุจริ ตเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา 306 ถึงมาตรา 312 เป็ นต้น
ส านัก งานขอเรี ย นว่า ในกรณี ของบริ ษ ทั ที่ มีหลักทรั พ ย์ซ้ื อขายกันอยู่ใ นตลาดหลัก ทรั พย์
ในวันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มีผลใช้บงั คับ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2535) ซึ่งได้เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5) มีผลใช้บงั คับ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2559) หากมิได้มีการออกหลักทรัพย์ใดอีก ย่อมไม่อยู่ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติ
มาตรา 334/1 เนื่ องจากบทบัญญัติมาตรา 334/1 มิได้มุ่งหมายให้บริ ษทั ดังกล่าวต้องกลับมามีหน้าที่
และความรับผิดชอบเยี่ยงบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์อีก ดังนั้น บริ ษทั ดังกล่าวจึงไม่มีหน้าที่จดั ทาและ
ส่ งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามมาตรา 56 รวมทั้งกรรมการ
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวจะไม่ อยู่ภายใต้บงั คับของบทบัญญัติตามหมวด 3/1 และบทบัญญัติ
มาตรา 306 ถึงมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน1 อย่างไรก็ดี บริ ษทั และกรรมการของ
บริ ษทั ดังกล่าวยังคงมีหน้าที่และความรับผิดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เช่น

แต่ในกรณี ที่บริ ษทั มีการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และหลักทรัพย์น้ นั ยังไม่สิ้นอายุ
เช่น บริ ษทั ที่มีการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ และหุ้นกูย้ งั ไม่ครบกาหนดไถ่ถอน เป็ นต้น กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 306 ถึงมาตรา 312 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
1

หน้าที่การจัดส่ งงบการเงินและรายงานประจาปี ไปยังผูถ้ ือหุ้นและนายทะเบียน หน้าที่ของกรรมการ
ในการปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั (fiduciary
duty) และความรั บ ผิดของกรรมการเกี่ ย วกับการกระทาผิดต่อหน้าที่ และความรับผิดอื่นใดตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
แผนภาพแสดงช่วงเวลาของบริ ษทั A บริ ษทั B และบริ ษทั C เพื่อประกอบการพิจารณาว่าบริ ษทั ใดบ้างที่มีหน้าที่
จัดทาและส่ งข้อมูลตามมาตรา 56 ตามบทบัญญัติของมาตรา 334/1
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ปัจจุบนั
วันที่ 16 พ.ค. 2535
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
มีผลใช้บงั คับ

วันที่ 12 ธ.ค. 2559
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
และมาตรา 334/1 มีผลใช้บงั คับ
บริ ษทั ที่ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 334/1
- บริ ษทั A
- บริ ษทั B
บริ ษทั ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับมาตรา 334/1
- บริ ษทั C

