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สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

เรื่อง 

มาตรการเตือนผู้ลงทนุ 

 
 

 

 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้ร่วมแสดงความ

คดิเห็นเรื่องมาตรการเตือนผู้ลงทุน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน าความคดิเห็นของทุกท่านมาร่วม

พจิารณาเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรือ่งนี้ต่อไป   

 

ในการนี้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้บัจากผูต้อบแบบสอบถามซึง่

ประกอบไปดว้ย บรษิทัจดทะเบยีน 15 ราย ทีป่รกึษาทางการเงนิ 8 ราย บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 1 

ราย และชมรมวาณิชธนกจิ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้มกีารรบัฟังความคดิเห็นในวงกว้าง 

(Public Hearing) ในวนัที ่30 ตุลาคม 2560 กบับรษิทัจดทะเบยีนจ านวนรวมทัง้สิน้ 178 บรษิทั ทีป่รกึษา

ทางการเงนิ นักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนรายย่อย จงึขอรวมความคดิเหน็จาก Public Hearing ไวใ้น

สรุปผลการรบัฟังความคิดเห็นฉบบันี้ด้วย ทัง้นี้ ในส่วนของแผนภาพแสดงสดัส่วนของผลการรบัฟัง

ความเหน็ จะแสดงเฉพาะความเหน็จากผูต้อบแบบสอบถามเทา่นัน้ 
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ข้อหารือท่ี 1: การจดักลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีมีความเส่ียงทัง้ในด้านฐานะการเงินถดถอย มี
ปัญหาเร่ืองงบการเงิน หรือการประกอบธรุกิจไม่เหมาะสม 

เพือ่เตอืนผูล้งทนุใหร้ะมดัระวงัการลงทุนในกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามเสีย่งทัง้ในดา้นฐานะ
การเงนิถดถอย หรอืมปัีญหาเรื่องงบการเงนิ หรอืการประกอบธุรกจิไม่เหมาะสมซึง่อาจเขา้ข่ายถูกเพกิ
ถอนในอนาคต ซึง่มาตรการเตอืนผูล้งทุนนี้ จะเป็นมาตรการทีช่่วยเสรมิใหผู้ล้งทุนเขา้ใจถงึสถานการณ์
ของบรษิัทก่อนตดัสนิใจลงทุน โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะก าหนดเงื่อนไขในการจดักลุ่มที่ชดัเจน และ
สอดดคล้องกบัคุณสมบตัิหรอืหน้าที่ส าคญัที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใช้เป็นเงื่อนไขในการรบัและเพกิถอน
หลกัทรพัย ์ตามตารางดา้นล่าง 

มาตรการเตือนผู้ลงทุน รายละเอียด 
1. เงือ่นไขการจดักลุ่ม 1. ฐานะการเงนิ 

 Equity < 25%1 ของทนุช าระแลว้ไมร่วมสว่นต ่ามลูคา่หุน้ โดย
พจิารณาจากงบการเงนิรายไตรมาส/และงบการเงนิประจ าปี  

 บรษิทัยืน่ หรอืถกูเจา้หนี้ หรอืหน่วยงานทางการสัง่ฟ้ืนฟูกจิการ และ
ศาลรบัค ารอ้งนัน้ 

 บรษิทัถกูเจา้หนี้ฟ้องลม้ละลาย และศาลรบัค ารอ้งนัน้ 
 
 

2. งบการเงนิ 
 รายงานการสอบบญัชมีลีกัษณะไมแ่สดงความเหน็เนื่องจากถกูจ ากดั
ขอบเขตโดยบรษิทัจดทะเบยีน หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน / 
แสดงความเหน็วา่งบไมถ่กูตอ้ง / มเีงือ่นไขทีเ่ป็นสาระส าคญัวา่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน (งบการเงนิรายไตรมาส/งบการเงนิประจ าปี)  

 ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบหรอืสัง่ Special Audit 
 

3. ลกัษณะธรุกจิ 
 เป็น Cash Company แต่ยงัไมเ่ขา้ขา่ยถกูเพกิถอน 

2. มาตรการ 1. มาตรการการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
 ซือ้ขายดว้ยบญัชเีงนิสดแบบ Cash Balance เทา่นัน้ คอื ผูล้งทนุ
ตอ้งวางเงนิเตม็จ านวนกอ่นการซือ้หลกัทรพัย ์

 

2. มาตรการส าหรบับรษิทั 
 บรษิทัจดทะเบยีนจดั Public Presentation หรอืใชม้าตรการปัจจุบนั  

 

                                                           
1
 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้เคยหารอืทีป่ระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ไดแ้ก่ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(TLCA) สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (AIMC) สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย 
(ASCO) และชมรมวาณิชธนกจิ (IB Club)  โดยเสนอใหบ้รษิทัทีม่ ีEquity < 50% ของทนุช าระแลว้ ตอ้งถกูจดั
กลุ่ม ซึง่ Focus Group บางสว่นเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอ 50% แต่บางสว่นเหน็ว่าเป็นเกณฑท์ีส่งูเกนิไป   
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มาตรการเตือนผู้ลงทุน รายละเอียด 
3. เงือ่นไขการพน้จากกลุ่ม บรษิัทแก้ไขเหตุนัน้ๆ ได้ตามรอบงบการเงนิ (ส าหรบับรษิัทที่แก้ไข

เหตุไม่ได้และเขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน จะถูกย้ายจากกลุ่มนี้ไปอยู่ใน
กลุ่มบรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนแทน) 

4. วธิกีารจดักลุ่ม ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เครื่องหมายไวบ้นหลกัทรพัยข์องบรษิทั และ
รวบรวมรายชือ่บรษิทัเพือ่ใหผู้ล้งทนุเหน็ไดช้ดัเจน 

5. วธิกีารประกาศและการขึน้
เครือ่งหมาย 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศรายชื่อบรษิทัในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิทัเขา้เหตุ และใหม้ผีลวนัท าการถดัจากวนัประกาศ 

ความเหน็ของผู้ร่วมแสดงความเหน็  

1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการเพิ่ม
มาตรการเตือนผู้ลงทุน และการก าหนดเงื่อนไขการ
จัดกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีความเสี่ยงทัง้ในด้าน
ฐานะการเงนิถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงนิ หรือ
กา รป ร ะกอบธุ ร กิจ ไม่ เ ห ม า ะ สม  โ ดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามและ Public Hearing มคีวามเห็น
เพิม่เตมิ ดงันี้ 
 ควรก าหนดใหบ้รษิทัทีม่ ีEquity ลดต ่ากว่าเกณฑร์บัหลกัทรพัย ์คอื Equity ต ่ากว่า 300 หรอื 

50 ลา้นบาท ส าหรบั SET  หรอื mai ตามล าดบั ถกูจดัเขา้กลุ่มนี้ดว้ย   
 ตอ้งสื่อสารกบันักลงทุนเกีย่วกบัการจดักลุ่มใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัความเขา้ใจผดิซึ่งอาจเกดิ

ผลเสยีกบับรษิทัจดทะเบยีน 
 ควรแยกกลุ่มฐานะการเงนิถดถอย กลุ่มงบการเงนิมปัีญหา และกลุ่มทีท่ าธุรกจิไม่เหมาะสม

ออกจากกนัอย่างชดัเจน เช่น การมฐีานะการเงนิถดถอยเกดิจากปัญหาในเชงิกลยุทธ มไิด้มี
ปัญหาทางงบการเงนิหรอืประกอบธุรกจิไมเ่หมาะสม หากถกูน ามารวมในกลุ่มดงักล่าวจะท าให้
เกดิความเขา้ใจผดิ และท าใหบ้รษิทัเสยีภาพลกัษณ์และชื่อเสยีง ฉะนัน้หากจะพจิารณาเรื่อง
การจดักลุ่มเพือ่ประโยชน์แกผู่ล้งทนุ กค็วรค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิกบับรษิทัดว้ย 

 ควรใหร้ะยะเวลาบรษิทัจดทะเบยีนท าการแกไ้ขปัญหาก่อนถูกจดักลุ่ม เช่น ควรพจิารณาฐานะ
การเงินจากงบการเงนิประจ าปี ทัง้นี้  เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนสามารถแก้ไข
เหตุการณ์ 

 ควรเพิม่เงื่อนไขในการจดักลุ่มกรณีบรษิัทจดทะเบียนถูกหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ธปท. 
ก.ล.ต. คปภ. สัง่การใหแ้กไ้ขฐานะการเงนิและการด าเนินงาน 

 ควรพจิารณาเพิม่เงือ่นไขในการจดักลุ่ม กรณีศาลมคี าพพิากษาใหบ้รษิทัจดทะเบยีนแพค้ดแีละ
มคีา่เสยีหายอยา่งมนียัสาคญั 

 ควรก าหนดระยะเวลาของการเป็น Cash Company เนื่องจากบางกรณีบรษิทัมกีารท ารายการ
ตามแผนงานซึ่งอาจเกดิสถานะ Cash Company ในช่วงสัน้ๆ เช่น การขายทรพัยส์นิ โดย

88% 

12% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
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ต่อมาบรษิัทมีการน าเงนิไปลงทุนหรือขยายกิจการ ซึ่งกรณีดงักล่ าวไม่ควรถูกจัดเขา้กลุ่ม
บรษิทัทีม่คีวามเสีย่ง  

 บรษิทัทีฐ่านะการเงนิถดถอย ไม่จ าเป็นตอ้งเตอืนเนื่องจากมกีารเผยแพร่งบการเงนิเป็นประจ า
อยูแ่ลว้ สว่นการประกอบธุรกจิไมเ่หมาะสมนัน้ควรมกีารเตอืน เนื่องจากนกัลงทนุมกัรูไ้มเ่ทา่ทนั 

สว่นผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการเพิม่มาตรการเตอืนผูล้งทนุใหเ้หตุผลว่า 
 ผูล้งทนุสามารถดผูลประกอบการของบรษิทัทีส่นใจจะลงทนุไดอ้ยูแ่ลว้ และสามารถใชดุ้ลยพนิิจ

ของตนในการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกลงทนุ 
 ฐานะการเงินถดถอยอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่ง และอาจมีการปรับปรุงฟ้ืนตัวในอนาคต 

มาตรการทีเ่สนออาจท าใหม้ผีลเสยีต่อบรษิทัจดทะเบยีน 
 

2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้ผู้
ลงทุนซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียนที่ถูก
จดักลุ่มแบบ Cash Balance โดยผูต้อบแบบสอบถาม
และ Public Hearing มคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 
 อาจจะก าหนดให้บริษัทดังกล่าว ซื้อขายได้

เฉพาะช่วง Call Market เท่านัน้ เพื่อลดความ
สนใจของนกัลงทนุประเภทเกง็ก าไรลง 

 ควรมขีอ้ยกเว้นส าหรบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน (Public Offering – PO) ซึ่งการ
ก าหนดใหผู้ล้งทุนซื้อขายหุน้ในกลุ่มเสีย่งแบบ Cash Balance อาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัที่
ประสบปัญหาดา้นเงนิทนุและมแีผนจะเพิม่ทุน โดยท าใหก้ารเพิม่ทุนด าเนินการไดย้ากล าบาก
ยิง่ขึน้ โดยการท า PO บรษิทัตอ้งมกีารใหข้อ้มลูในแบบ Filing และหนงัสอืชีช้วนต่อผูล้งทนุ ซึง่
จะไดศ้กึษาโดยครบถว้น 

สว่นผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย ใหเ้หตุผลว่า  
 ธุรกจิต้องการความรวดเร็ว สร้างความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา การก าหนดเป็น Cash Balance จะท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัต่อผู้
ลงทนุและอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุเสยีโอกาสและเวลาในการลงทนุเนื่องจากหุน้ในกลุ่มนี้ไม่มสีภาพ
คล่องในการซือ้ขาย 

 การประสบปัญหาดา้นการเงนิของบรษิทัในบางครัง้ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการซื้อขายเพื่อสรา้ง
ราคาของหลกัทรพัย ์
 
 
 
 

88% 

12% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
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3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับ
การใช้มาตรการปัจจุบันที่ให้บริษัทชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติม และรายงานความคืบหน้า
ของการแก้ไขปัญหาต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ 
และเ ปิดเผยต่อผู้ลงทุน  โดยไม่ต้องจัด 
Public Presentation เพิม่เตมิ ในขณะทีอ่กี
ส่วนหนึ่งเห็นว่าตลาดหลักทรพัย์ฯ อาจใช้
มาตรการปัจจุบนัและ Public Presentation 
เพิม่เตมิเฉพาะบางกรณี  

ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่หน็ว่าควรใชม้าตรการปัจจุบนั มคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้  
 การก าหนดมาตรการส าหรบับรษิทั ไม่ควรสรา้งภาระเพิม่เตมิโดยไม่จ าเป็น การก าหนดเกณฑ์

ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจดั Public Presentation เป็น Form มากกว่า Substance เพราะบรษิทั
สามารถจดั Public Presentation แต่ไมใ่หข้อ้มลูใดๆ นอกเหนือจากทีเ่ปิดเผยไปแลว้อยูด่ ี

 การจดั Public Presentation เพิม่ภาระและคา่ใชจ้่ายต่อบรษิทัโดยไมจ่ าเป็น 
 ควรใหท้ าเป็นหนังสอืแจง้ความคบืหน้าผ่านระบบ SET Portal ภายใน 15 วนั และทุกไตรมาส 

แทนการจัด Public Presentation เนื่องจากเนื้อหาของ Public Presentation อาจไม่มี
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ถา้ยงัไม่มคีวามคบืหน้า แต่การท าเป็นขา่ว จะท าใหม้ขีอ้มลูใหผู้ล้งทุนเขา้
มาดไูดท้กุเวลา 

 การรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบต่อความลบัทางธุรกจิของบรษิทั 

ผูต้อบแบบสอบถามทีเ่สนอใหใ้ชท้ัง้มาตรการปัจจุบนัและจดั Public Presentation เฉพาะบางกรณี มี
ความเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้  
 หากจะก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจดั Public Presentation ควรสอบถามความคดิเหน็จาก

บรษิทัจดทะเบยีนเนื่องจากเป็นผูป้ฏบิตัิ และควรก าหนดมาตรการลงโทษกรณีทีผู่บ้รหิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนไม่ด าเนินการตามมาตรการทีก่ าหนดเช่น ไม่จดัประชุม Public Presentation 
ภายใน 15 วนัหลงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย  

 การจดั Public Presentation ควรพจิารณาเป็น Case by Case น่าจะเหมาะสมกว่า โดยอาจม ี
Committee พจิารณาว่า Case ไหนมคีวามรุนแรงมาก กอ็อกค าสัง่ใหจ้ดั Public Presentation 
เพือ่จะไดม้กีารสอบถามกบัผูบ้รหิารบรษิทัไดโ้ดยตรง 

 ควรมเีงือ่นไขหรอืดชันีวดัทีแ่บ่งระดบันัยส าคญั และใหบ้รษิทัจดั Public Presentation เมื่อมี
ความเสีย่งอยา่งนยัส าคญั 

 การจดั Public Presentation จะมคีา่ใชจ้่าย ดงันัน้อาจพจิารณาเริม่จากการใหบ้รษิทัชีแ้จงขอ้มลู
ต่อนักลงทุนผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามเกณฑ์ปัจจุบนั แต่หาก
ขอ้มลูทีช่ ีแ้จงไมช่ดัเจน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจพจิารณาใหม้ ีPublic Presentation  

 เหน็ดว้ยกบั Public Presentation ภายใน 15 วนัหลงัจากขึน้เครื่องหมาย แต่ไม่เหน็ดว้ยกบัการ
ท าทกุไตรมาส เนื่องจากนกัลงทนุสามารถตดิตามผลประกอบการจากงบไตรมาสไดอ้ยูแ่ลว้ 

 ควรบงัคบัใชก้บัเฉพาะบรษิทัทีม่กีารประกอบธุรกจิไมเ่หมาะสมเทา่นัน้ 

8% 

48% 

44% 

Public Presentation 

มาตรการปัจจบุนั 

Public Presentation + มาตรการ
ปัจจบุนั เฉพาะบางกรณี 
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4 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการขึน้เครื่องหมายและรวบรวมรายชื่อให้ผูล้งทุนทราบ 
โดยผูต้อบแบบสอบถามและ Public Hearing มี
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรต้องมีการแจ้งเตือนให้
บรษิทัจดทะเบยีนนัน้ๆ ทราบล่วงหน้าว่าก าลงัจะ
ถกูขึน้เครือ่งหมายหรอืก าลงัจะถกูจดักลุ่ม 

 

5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิธีการ
ประกาศและการขึ้น/ปลดเครื่องหมาย โดยไม่มี
ความเหน็เพิม่เตมิ 

สว่นผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยใหเ้หตุผลว่า ควรใหร้ะยะเวลาแก่
บริษัทในการชี้แจงเหตุผลตามควร โดยระบุถึง
แนวทางในการแกไ้ข และตรวจตดิตามวดัผลต่อไป 
 

  

88% 

12% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 

88% 

12% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
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ข้อหารือท่ี 2: การปรบัปรงุเกณฑก์ารเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing) 

เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชเ้กณฑ ์Backdoor Listing สามารถท าไดต้ามเจตนารมณ์ ในขณะทีไ่ม่กระทบ
กบับรษิัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ที่ปฏิบตัิตามเกณฑ์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เห็นว่าควรคงนิยามและขนาด
รายการที ่100% ไวเ้ชน่เดมิ แต่เสนอใหเ้พิม่เตมิเกณฑใ์หต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ สามารถพจิารณาถงึเนื้อหา
สาระทีจ่รงิ (Substance) ของรายการ Backdoor Listing ในลกัษณะเดยีวกบัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ของส านักงาน ก.ล.ต. และเพื่อใหก้ระบวนการพจิารณามคีวามโปร่งใส 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจจดัตัง้คณะท างาน (Committee) ส าหรบัใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กดิขึน้  

ความเหน็ของผู้ร่วมแสดงความเหน็  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการปรบัปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยให้ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ สามารถใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา Substance ของการเขา้ท ารายการในลกัษณะ
เดยีวกบัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยผูต้อบ
แบบสอบถามและ Public Hearing มคีวามเหน็เพิม่เตมิดงันี้  

 

 

 

 

 
 ควรก าหนดเงือ่นไขที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา Substance ใหช้ดัเจน 

และควรก าหนดกระบวนการทีร่ดักมุมกีารรกัษาความลบัของบรษิทัและคูก่รณี 
 บรษิทัจดทะเบยีนอาจมกีารจดัโครงสรา้งทีซ่บัซ้อนเพื่อไม่ใหเ้ขา้ขา่ย Backdoor Listing จงึมี

ความจ าเป็นต้องมผีู้ช านาญพจิารณาวิเคราะห์โครงสร้างนัน้ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของเกณฑ์
ต่างๆ เช่น การนับรวมขนาดรายการ ควรก าหนดรายละเอยีดในกฎเกณฑ์/ประกาศใหช้ดัเจน 
เพือ่ผูป้ฏบิตัจิะไดท้ าไดถ้กูตอ้ง  

 กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งการลงทุนในธุรกจิอื่น โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมและ
ผูถ้อืหุน้ ไม่ควรถอืเป็น Backdoor Listing เนื่องจากปัจจุบนัมเีกณฑร์ายการไดม้าและจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิก ากบัดแูลอยูแ่ลว้ รวมทัง้มกีระบวนการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ทีเ่หมาะสม 

สว่นผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยใหเ้หตุผลว่า  
 การก าหนดให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณา Substance จะเป็นอุปสรรคต่อ

การท า Backdoor Listing ท าใหข้าดความยดืหยุน่และไมส่ะดวกในการขยายธุรกจิ  

89% 

11% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 
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 กรณีพบขอ้สงสยัหรอืมเีหตุทีท่ าใหไ้ม่มัน่ใจว่าเขา้ขา่ยหรอืไม่อย่างไร ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจขอ
เอกสารเพิ่มเติม และเชิญบริษัทจดทะเบียนมาพบ หรือจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Backdoor 
Listing  

 Backdoor Listing ควรจ ากดัเฉพาะกรณีทีม่กีลุ่มผูถ้อืหุน้ใหม่เขา้มามอี านาจในการบรหิารบรษิทั
จดทะเบียน แต่ถ้าหากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ือหุ้นกไ็ม่ควรถูกนับเป็น Backdoor 
เพราะรายการไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการจดัตัง้คณะท างาน (Committee) ส าหรบัใหค้ าแนะน า
การพจิารณา Substance โดยผูต้อบแบบสอบถามและ Public Hearing มคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 

 

 กระบวนการพจิารณาโดย Committee จะตอ้งกระชบัและชดัเจนเพื่อมใิหเ้กดิความล่าชา้ ดงันัน้
ควรมกีารท า Flow Chart ทีช่ดัเจนส าหรบักระบวนการพจิารณา 

 ควรมกีารก าหนดคณุสมบตัขิองคณะท างานใหช้ดัเจนว่าตอ้งมคีณุสมบตัอิะไรบา้ง 
 ควรก าหนดหลกัเกณฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ลดการใชดุ้ลยพนิิจของคณะบุคคล  

สว่นผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยใหเ้หตุผลว่า เป็นการเพิม่ข ัน้ตอนการด าเนินงาน ซึง่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยาย
ธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีรอบเวลาตอ้งด าเนินการ 

95% 

5% 

เหน็ดว้ย 

ไมเ่หน็ดว้ย 


