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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ไดจ้ดัท าแบบสอบถามผูเ้กีย่วขอ้งในตลาดทุน และ
ได้รบัความเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงกฎเกณฑ์และการท างานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
เป็นอย่างมาก ซึง่หนึ่งในขอ้เสนอแนะ คอื การทบทวนหลกัการเรื่องการหยุดพกัการซื้อขาย (Suspension - SP) 
เป็นเวลานาน โดยเสนอแนะว่าตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควรเปิดให้ผู้ลงทุนมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวได้แม้ว่า  
บรษิทัจดทะเบยีนยงัไม่เปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีม่ผีลกระทบกบัราคาไดเ้พยีงพอ เนื่องจากผูล้งทุนไดท้ราบขอ้มลูจาก
สถานการณ์แล้วว่าบรษิัทมปัีญหาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนขายหลกัทรพัย์
ดงักล่าวได ้ 

โดยทีห่ลกัการปัจจุบนั หนึ่งในวตัถุประสงค์ของการหยุดพกัการซื้อขายหลกัทรพัย์ คอื เพื่อรอใหบ้รษิทั
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอเพือ่ใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูก่อนการตดัสนิใจลงทุน ซึง่การซื้อขายจะถูกหยุดจนกว่า
บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มูลได้ซึ่งอาจเป็นระยะเวลานาน ท าใหผู้้ลงทุนไม่สามารถขายหลกัทรพัย์ (exit) ได้ โดย
ขอ้เสนอแนะทีใ่หเ้ปิดใหซ้ือ้ขายแมว้่าบรษิทัจดทะเบยีนจะยงัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑน์ัน้ เนื่องจากถอืไดว้่าการที่
บรษิทัไม่เปิดเผยขอ้มลูมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เป็นสญัญาณทีผู่ล้งทุนอาจพจิารณาไดว้่าบรษิทัเริ่มมปัีญหา ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว อย่างไรก็ตาม หากเปิดให้ซื้อขายในกรณีนี้  จะต้องทบทวนการขึ้น
เครื่องหมาย SP ในกรณีอื่นๆ เช่น บรษิทัเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั รวมทัง้มผีลกระทบในดา้น
อืน่ๆ ดว้ย  

การขึน้เครือ่งหมาย SP จงึเป็นประเดน็ทีซ่บัซอ้น และตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ ทัง้ในแงค่วามเขา้ใจและ
ความเสีย่งของผูล้งทุน โดยเฉพาะผูท้ีจ่ะเขา้มาซื้อหลกัทรพัย ์ผลกระทบของการขึน้ SP รวมทัง้ความเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของตลาดทนุไทย  

ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงขอหารอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกลุ่มต่างๆ และได้จดัท าเอกสารรบัฟังความคดิเห็น   
ฉบบันี้ข ึน้ เพื่อรบัทราบความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัการขึน้เครื่องหมาย SP จากผูเ้กีย่วขอ้งในทุก   
ภาคส่วน โดยสามารถให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติมได้ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทัง้นี้ หากม ี       
ข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณภัทรภา บุณยประคอง  ฝ่ายนโยบายก ากับตลาด            
โทรศพัท ์02-009-9806 หรอื E-mail regulatorypolicydepartment@set.or.th  
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เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การทบทวนหลกัการหยุดพกัการซือ้ขาย (Suspension - SP) 
 

 4 

ส่วนท่ี 2: ข้อมลูประกอบการพิจารณาและประเดน็หารือ 

หลกัการขึน้เครือ่งหมาย SP ในปัจจุบนั  

1. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้เครือ่งหมาย SP เมือ่เกดิเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้   
1.1. เมือ่บรษิทัเขา้เหตุเพกิถอน  
1.2. เมือ่บรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอและทนัเวลาต่อการตดัสนิใจลงทนุ  
1.3. เมือ่ภาวะการซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ๆ มขีอ้บ่งชีว้่าน่าจะมผีูล้งทนุบางกลุ่มทราบขอ้มลูส าคญั  
1.4. บรษิทัจดทะเบยีนรอ้งขอเนื่องจากอยูร่ะหว่างรอการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั  
1.5. มเีหตุอืน่ทีม่ผีลกระทบรา้ยแรงต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ๆ 
1.6. อืน่ๆ เชน่ หลกัทรพัยอ์า้งองิถกูขึน้ SP  

2. ในกรณีที่ SP และผู้ลงทุนมีขอ้มูลเพยีงพอต่อการลงทุน เช่น SP เนื่องจากบรษิัทมกีารด าเนินงานหรือ       
ฐานะการเงิน เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ซึ่ งผู้ลงทุนทราบว่ าบริษัทมีฐานะไม่ดีจนอาจถูกเพิกถอน  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนตดัสนิใจซื้อขายก่อนทีจ่ะขึน้ SP เป็นระยะเวลานาน ในทางตรงขา้ม 
หากเป็นกรณี SP และผูล้งทนุไมม่ขีอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้ขาย เชน่ บรษิทัไม่ส่งงบการเงนิ  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จะไมเ่ปิดใหผู้ล้งทนุซือ้ขายจนกว่าบรษิทัจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัดงักล่าวต่อผูล้งทนุ สรปุไดต้ามตารางที ่1  

ตารางที ่1 เหตุในการขึน้เครือ่งหมาย SP และการด าเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั 
(เสน้สเีขยีว หมายถงึเปิดใหซ้ือ้ขาย / เสน้ประสเีขยีว หมายถงึเปิดใหซ้ือ้ขายโดยจ ากดัวธิกีารซือ้ขาย / เสน้สแีดง หมายถงึขึน้ SP 
สามเหลีย่ม หมายถงึการเขา้เหตุเพกิถอน)  

กลุ่ม เหตขุึน้ SP การด าเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทั
เปิดเผย
หรอืชีแ้จง
ขอ้มลูแลว้ 

1. ฐานะการเงนิเขา้เหตุเพกิถอน1 ไดแ้ก ่ 
 Equity ตดิลบ 
 สนิทรพัยล์ดลงอยา่งมนียัส าคญั23 
 หยุดประกอบกิจการทัง้หมดหรือ

เกอืบทัง้หมด 
 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือ

แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่
ถกูตอ้ง 3 ปีตดิต่อกนั 

 

2. เป็น Cash company4 เกนิ 6 เดอืน 
หรอืศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์

 

 

3. ผูส้อบบญัชไีม่แสดงความเหน็ หรอื 
ก.ล .ต.  สัง่แก้ไขงบการเงินหรือ 
special audit 

 

                                                           
1 C เป็นเครือ่งหมายแสดงว่าบรษิทัมเีหตุการณ์ทีอ่าจกระทบฐานะการเงนิและการด าเนินธุรกจิ โดยใหซ้ื้อดว้ยบญัช ีCash balance  
2 SP เป็นเครือ่งหมายแสดงการหา้มซื้อขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนเป็นการชัว่คราว 
3 NP คอืเครือ่งหมายทีแ่สดงว่าบรษิทัจดทะเบยีนมขีอ้มลูทีต่อ้งรายงานและตลาดหลกัทรพัยอ์ยู่ระหว่างรอขอ้มลูจากบรษิทั 
4 Cash company คอื บรษิทัมทีรพัยส์นิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดในรปูเงนิสดหรอืหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ ถอืว่าไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็น                 
   บรษิทัจดทะเบยีน เมือ่บรษิทัจดทะเบยีนเป็น Cash company จะถูกขึน้ NP และ C เป็นเวลา 6 เดอืน ก่อนประกาศเขา้เหตุเพกิถอน 

A 

- Equity < 50% 
ของทุนช าระ
แลว้: ขึน้ C1 

การด าเนินงาน 
 / ฐานะการเงนิ 
เขา้ขา่ยอาจถูก

เพกิถอน 

บรษิทัสง่ 
แผนแกไ้ข    

 (หากไม่สง่จะ
ไม่เปิดซือ้ขาย) 

SP2 30 วนั SP จนแกไ้ข
ได ้

ซือ้ขาย 30 วนั 
เพกิถอน 

เป็น Cash co. เกนิ 6 เดอืน 
/ ศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์

 

- เป็น Cash co: 
NP+C 6 เดอืน 

- พทิกัษ์ทรพัย:์ C ถา้
ศาลรบัค ารอ้ง SP จนแกไ้ขได ้ เพกิถอน 

NP3+C จนแกไ้ขได ้
ผูส้อบบญัชไีม่แสดงความเหน็ /  
ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขงบหรอื special audit 
 

SP 1 วนั 
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กลุ่ม เหตขุึน้ SP การด าเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัไม่
เปิดเผย
หรอืชีแ้จง
ขอ้มลู 

1. ไม่ส่งงบการเงนิตามก าหนด หรอืไม่
สง่งบการเงนิที ่ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข 
เกนิ 6 เดอืน          

 

2. ผู้ส อบบัญชีแ ส ด งความ เห็น ว่ า       
งบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 

3. ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส า คัญ ต า ม
เหตุการณ์ เชน่ ผดินดัช าระหนี้  

จากตารางที ่1 จะเหน็ว่ากรณีกลุ่ม A ซึง่เป็นกรณีทีบ่รษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเพยีงพอ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จะเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนซื้อขายได้ก่อนขึน้ SP เป็นระยะเวลานาน ในขณะทีก่รณีกลุ่ม B เป็นกรณีทีบ่รษิทัไม่
เปิดเผยขอ้มลูส าคญั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้ SP ไปจนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้ล้งทุนทราบ โดยไม่มี
การยา้ยความเสีย่งไปยงัผูล้งทนุรายใหม ่ 

ขอ้มลูการขึน้เครือ่งหมาย SP ทีผ่า่นมา เนื่องจากกรณีกลุ่ม B 

หากพิจารณาสถิติในการขึ้นเครื่องหมาย SP ระหว่างปี 2558 – 2560 เนื่องจากกรณีกลุ่ม B คือ         
บรษิทัจดทะเบยีนไมส่ง่งบการเงนิ หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์  
1. กรณีไม่ส่งงบการเงนิตามก าหนด (ไม่นับรวมบรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน): ม ี31 ครัง้ จาก 21 บรษิทั (3% 

ของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด) ซึง่ม ี12 ครัง้ทีบ่รษิทัสง่งบไดภ้ายใน 7 วนันบัจากครบก าหนด จงึขึน้ SP ไมน่าน  

การขึน้ SP (ครัง้) 

 

 
 
 
 
 

       ระยะเวลา  SP 
      (วนัท าการ) 

2. กรณีไม่เปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์: มทีัง้หมด 14 ครัง้ จาก 13 บรษิทั (1.8% ของบรษิทัจดทะเบยีน
ทัง้หมด) ซึง่บรษิทัสามารถเปิดเผยขอ้มลูไดภ้ายใน 1-6 วนั   

ทั ้งนี้  ไม่ รวมถึงกรณีพิเศษ  3 
บรษิทัทีถู่กขึน้ SP เป็นระยะเวลา
นานเนื่องจากบริษัทไม่เปิดเผย
ขอ้มูลผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งต่อมามี
ผลต่อการด ารงอยูข่องกจิการ และ
ต่อมาได้เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน
เนื่องจากไม่ส่งงบการเงนิภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดดว้ย 
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  การขึน้ SP (ครัง้) 
 

                                                     

 
 
 
 

 
 
 
 

ระยะเวลา SP 
 (วนัท าการ) 

B 
เพกิถอน 

SP จนแกไ้ข
ได ้

ไม่สง่งบตามก าหนดหรอื       
ไม่สง่งบที ่ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข 
เกนิ 6 เดอืน / ผูส้อบบญัช ี
แสดงความเหน็ว่างบไมถู่กตอ้ง /  
ไม่เปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์ 

ไม่สง่งบตามก าหนด 
เกนิ 6 เดอืน 
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เกณฑต์่างประเทศ 

1. จากการศกึษาหลักเกณฑ์ของตลาดหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง (HKEX) สงิคโปร์ (SGX) เกาหลีใต ้
(KRX) อเมรกิา (NYSE และ NASDAQ) และอนิเดยี (BSE) พบว่าทุกประเทศ มกีารน า SP มาใชก้บักรณี
บรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัและบรษิทัเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนเช่นเดยีวกบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยมี
รายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั  

2. กรณีทีบ่รษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์ มกีารขึน้เครื่องหมาย SP ดงันี้  
 HKEX SGX KRX จะขึน้เครื่องหมาย SP จนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์ 

เชน่เดยีวกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  
 NYSE NASDAQ เน้นใหห้ลกัทรพัยม์สีภาพคล่อง โดย Securities Exchange Act ก าหนดใหข้ึน้

เครือ่งหมาย SP ไมเ่กนิ 10 วนัท าการ ในกรณีบรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามเหตุการณ์  
 BSE มกีารขึน้ SP กบักรณีทีบ่รษิทัไมส่ง่งบการเงนิตดิต่อกนั 2 ไตรมาส 

3. กรณีทีบ่รษิทัไมส่ง่งบการเงนิ: HKEX กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใชห้ลกัการเดยีวกนัคอื SP จนกว่าบรษิทัจะส่ง
งบการเงนิได ้ในขณะที ่SGX KRX NYSE NASDAQ ไม ่SP ในกรณีนี้  

4. กรณีทีบ่รษิทัเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน ทุกประเทศมกีาร SP ก่อนทีจ่ะเพกิถอนบรษิทั โดย KRX มกีารเปิด
ซือ้ขายเป็นระยะเวลา 7 วนัท าการ กอ่นทีห่ลกัทรพัยจ์ะถกูเพกิถอน 

ตาราง 2  การขึน้ SP ในตลาดต่างประเทศเทยีบกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์  

เหตขุึน้ SP SET  HKEX SGX KRX NYSE / NASDAQ BSE 
1. ไมเ่ปิดเผย
ขอ้มลูส าคญั
ตามเหตุการณ์ 

SP จน 
เปิดเผยขอ้มลู 

SP จน 
เปิดเผยขอ้มลู 

SP จน 
เปิดเผยขอ้มลู 

SP จน 
เปิดเผยขอ้มลู 

SP ไมเ่กนิ  
10 วนัท าการ 
(ก าหนดใน
กฎหมาย) 

ไม ่SP 

2. ไมส่ง่งบ
การเงนิ   

(เหตุเพกิถอน) 

SP จน 
สง่งบการเงนิ 

SP จน 
สง่งบการเงนิ 

ไม ่SP ไม ่SP ไม ่SP 
 

กรณีไมส่ง่งบ
การเงนิ 2 ไตรมาส:  

SP จนแกไ้ขได ้
3. เขา้เหตุ 

เพกิถอน  
ไมเ่ปิดซือ้ขาย 
กอ่นเพกิถอน 

ไมเ่ปิดซือ้ขาย 
กอ่นเพกิถอน 

ไมเ่ปิดซือ้ขาย
กอ่นเพกิถอน 

เปิดซือ้ขาย 
7 วนัท าการ 
กอ่นเพกิถอน 
(call auction) 

ไมเ่ปิดซือ้ขาย
กอ่นเพกิถอน 

 

เปิดซือ้ขายทกุวนั
จนัทร ์(หา้ม net 
settle) ใน 6 เดอืน
แรก หลงัจากนัน้
ไมเ่ปิดซือ้ขาย 
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ประเดน็หารอื 

ประเดน็หารือท่ี 1: ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรคงการขึ้น SP จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
หรือควรเปิดให้ผู้ลงทุนซ้ือขายหลกัทรพัยไ์ด้แม้ว่าบริษทัจะยงัไม่เปิดเผยข้อมูล โดยถือว่าการไม่เปิดเผย
ข้อมลูเพ่ิมเติมเป็นข้อมลูหน่ึงท่ีผู้ลงทุนใช้ตดัสินใจลงทุนได้ 

ทัง้น้ี ข้อมลูในท่ีน้ี หมายรวมถึงการไม่น าส่งงบการเงินตามก าหนดเวลา หรือผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็
ว่างบการเงินไม่ถกูต้องด้วย 

ทางเลือก 1:  ขึน้ SP จนกว่าบรษิทั 
จะเปิดเผยขอ้มลูหรอืถกูเพกิถอน
หลกัทรพัย ์ (ตามแนวทางปัจจุบนั) 

  
หรอื 

ทางเลือก 2: เปิดใหซ้ือ้ขายเมือ่บรษิทั 
ไมเ่ปิดเผยหรอืไมช่ีแ้จงขอ้มลู และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ขึน้ SP ไปแลว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง 

หลกัการ ผูล้งทุนตอ้งไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอ
จากบรษิทักอ่นการตดัสนิใจลงทนุ    

หลักการ ผู้ลงทุนพิจารณาจากสถานการณ์และ
พฤตกิรรมของบรษิทัทีไ่ม่เปิดเผยขอ้มลู เป็นขอ้มลูใน
การตดัสนิใจลงทนุ 

 ประเดน็ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมหากเปิดซ้ือขาย  
1. ระยะเวลาขึน้ SP ระยะเวลาและวธิกีารซือ้ขาย    

และการเตอืนผูล้งทนุ 
2. บรษิทัอาจลดการใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผย 

ขอ้มลู 
3. การทบทวนการขึน้ SP ในกรณีบรษิทัอยู่ระหว่าง

แกไ้ขเหตุเพกิถอน 
 

ประเดน็ท่ีต้องพิจารณาเพ่ิมเติมหากเปิดซ้ือขาย  ตามทางเลือก 2  

1. ระยะเวลาขึน้ SP ระยะเวลาและวิธีการซ้ือขาย  และการเตือนผู้ลงทุน 
 เพือ่ลดความเสีย่งของการเปิดใหซ้ือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีไ่มเ่ปิดเผยขอ้มลู ควรก าหนดมาตรการ

ใดเพือ่ลดความเสีย่งของผูล้งทนุ ซึง่ในเบือ้งตน้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็ว่าควรก าหนดระยะเวลาขึน้ SP 
และการใหซ้ื้อขายหลงั SP วธิีการซื้อขาย รวมถงึควรมมีาตรการเตอืนผูล้งทุนด้วย เพื่อใหผู้ล้งทุน
ตระหนกัว่าก าลงัซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่ปัีญหา ดงันี้ 
 ระยะเวลาขึน้ SP กอ่นทีจ่ะเปิดใหซ้ื้อขาย เช่น ขึน้ SP 30 วนั เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า 30 

วนัเป็นระยะเวลาทีน่านเพยีงพอทีผู่ล้งทนุจะประเมนิไดว้่าบรษิทัมปัีญหาในระดบัใด 
 ระยะเวลาทีใ่หซ้ือ้ขายหลงั SP ควรเปิดซือ้ขายอยา่งต่อเนื่องเชน่เดยีวกบัอเมรกิา เนื่องจากถอืว่า

มขีอ้มลูพฤตกิรรมของบรษิทัเพื่อใชต้ดัสนิใจลงทุนแลว้ ผูล้งทุนสามารถตดัสนิใจซื้อขายไดต้าม
กลไลตลาด หรอืควรเปิดซือ้ขายเพยีงชว่งระยะเวลาหนึ่ง เชน่ 5 วนัท าการ  

 วธิกีารซื้อขาย เช่น ซื้อดว้ยบญัช ีCash balance เพื่อใหผู้ล้งทุนไดม้คีวามระมดัระวงัว่าการซื้อ
หลกัทรพัยต์อ้งมเีงนิสดเตม็จ านวนกอ่นการซือ้เทา่นัน้  

 การเตอืนผูล้งทุน เช่น ขึน้เครื่องหมาย NC (Non-compliance) และออกขา่วเตอืนผูล้งทุนก่อน
เปิดซือ้ขาย (ปัจจุบนั NC จะใชก้บับรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน)  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlgNSw48HdAhWRdH0KHYI6AToQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/orange-triangle-exclamation-mark-icon-warning-sign-vector-13228457&psig=AOvVaw2r7rvwnz1nKPT6yy1-Dmbp&ust=1537264672307977
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 หากเปิดใหซ้ือ้ขายและต่อมาบรษิทัมเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้อกี เช่น ไม่เปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืเขา้เหตุ
เพกิถอนอื่น ควรจะขึ้นเครื่องหมาย SP อกีครัง้ตามเหตุทีเ่กดิขึ้นใหม่นัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกดิ
เหตุการณ์ขึน้ระหว่างบรษิทัถกูขึน้ SP ควรจะด าเนินการอยา่งไรเพือ่ไมใ่หผู้ล้งทนุสบัสนระหว่าง  

 พจิารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกนั (เปิดซื้อขายหลงัครบระยะเวลา SP นับจากเหตุเพิม่เตมิ) 
เนื่องจากมขีอ้มลูส าคญัใหมท่ีผู่ล้งทนุควรรบัทราบ แต่จะท าใหผู้ล้งทนุม ีexit ทีล่่าชา้ออกไป หรอื 

 ควรจะพจิารณาใหเ้ปิดซือ้ขายจากเหตุแรกเป็นส าคญั เนื่องจากผูล้งทนุรบัรูแ้ลว้ว่าบรษิทัมปัีญหา  
ตวัอยา่งตามแผนภาพ  

 

 

 

2. บริษทัอาจลดการให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู 
หากตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปิดให้ซื้อขายแมว้่าจะยงัไม่เปิดเผยขอ้มูล บรษิทัอาจลดการให้ความส าคญักบัการ
เปิดเผยขอ้มลู ซึง่จะท าใหผู้ล้งทนุเสยีประโยชน์  
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรมมีาตรการด าเนินการกบักรรมการหรอืผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ ทีเ่พกิเฉยต่อการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งไร เชน่ อาจไมย่อมรบัใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าว 
และหากบรษิทัไมเ่รง่แกไ้ข อาจถอืว่าบรษิทัขาดคณุสมบตัแิละเขา้เหตุเพกิถอนหรอืไม ่

 นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูลโดยเรว็ และเพื่อลดความเสีย่งจากการเปิดซื้อขายหุน้
ของบรษิทัทีม่ปัีญหา ควรมกีารปรบัลดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหส้ัน้ลงหรอืไม่ เช่น หาก
บรษิทัแกไ้ขไมไ่ดภ้ายใน 6 เดอืน - 1 ปี   

3. การทบทวนการขึน้ SP ในกรณีบริษทัอยู่ระหว่างแก้ไขเหตเุพิกถอน  

 หากใชห้ลกัการว่าในกรณีทีบ่รษิทัไมเ่ปิดเผยหรอืไมช่ีแ้จงขอ้มลูแลว้ จะขึน้เครือ่งหมาย SP ช่วงหนึ่งและ
เปิดให้ซื้อขาย ควรจะทบทวนหลกัการ SP กรณีทีบ่รษิัทอยู่ระหว่างแกไ้ขเหตุเพกิถอน5 หรอืไม่ ซึ่ง
ปัจจุบนัตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะขึน้ SP จนกว่าบรษิทัจะแกไ้ขเหตุเพกิถอนได ้

. 

ประเดน็หารือท่ี 2:  กรณีบริษทัจะถกูเพิกถอน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรเปิดให้ผู้ลงทุนซ้ือขายหลกัทรพัย์
ก่อนการเพิกถอนบริษทัหรือไม่ เน่ืองจากผู้ลงทุนมีข้อมลูชดัเจนแล้วว่าบริษทัจะถกูเพิกถอน  

                                                           
5 เหตุเพกิถอน ไดแ้ก่  

(1) ฐานะการเงนิ:  Equity < 0 / สนิทรพัย์ลดลงอย่างมนีัยส าคญั / หยุดประกอบกจิการทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด / ผู้สอบบญัชไีม่แสดง
ความเหน็ 3 ปีตดิต่อกนั 

(2) ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืเกณฑ์หรอืไม่เปิดเผยขอ้มลูส าคญั: เป็น Cash company เกนิ 6 เดอืน / ไม่ส่งงบการเงนิเกนิ 6 เดอืน หรอืไม่ส่งงบ
การเงนิที ่ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข เกนิ 6 เดอืน / ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู / เปิดเผยขอ้มลูเทจ็ / ถูก SP เกนิ 2 ปี  

(3) อื่นๆ: หุน้มคีุณสมบตัไิม่ครบ / ช าระบญัชเีพื่อเลกิกจิการ / ศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ / ด าเนินการทีอ่าจก่อความเสยีหายรา้ยแรงต่อประโยชน์    
ผูถ้อืหุน้ / ลกัษณะธุรกจิไมเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน / เปลีย่นแปลงการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ซึง่กระทบรา้ยแรงต่อ
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง / เขา้เหตุเพกิถอนหรอืถูกเพกิถอนหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศ / ไม่แกไ้ข
เหตุเพกิถอนหรอืกลบัมาซื้อขายไดต้ามก าหนด 

ควรเปิดใหซ้ื้อขาย หรอื 
SP อกี xx วนั นบัจาก
วนัเกดิเหตุเพิม่เตมิ  

เหตุเพิม่เตมิ:  
ไมเ่ปิดเผย 
ขอ้มลูส าคญั 

เหตุแรก: ไมเ่ปิดเผย 
ขอ้มลูหนี้ Default 

SP xx วนั SP xx วนั 

เหตุเพิม่เตมิ: ไม่
ส่งงบการเงนิ 
ตามก าหนด 

?? 
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เอกสารแนบ 1: เหตเุพิกถอนของตลาดหลกัทรพัย ์

เหตเุพิกถอน กระบวนการแก้ไข 
1.  ฐานะการเงนิ 
 Equity < 0  
 สนิทรพัยล์ดลงอยา่งมนียัส าคญั  
 หยดุประกอบกจิการทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด 
 ผูส้อบบญัชไีมแ่สดงความเหน็ 3 ปีตดิต่อกนั 

- ระยะเวลาแกไ้ข  
o ชว่งพน้เหตุ: 3 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี  
o ชว่งกลบัมาซือ้ขาย: 2 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี 

- เงือ่นไขการกลบัมาซือ้ขาย พจิารณาทกุขอ้ ดงันี้ 
o Equity: SET 300 / mai 50 ลา้นบาท  
o ก าไร: SET 30 / mai 10 ลา้นบาท  
o ปรบัโครงสรา้งหนี้มากกว่า 75%  
o พจิารณากระแสเงนิสดและขาดทนุสะสม  
o คณุสมบตัติามเกณฑด์ ารงสถานะ  
o ออกจากการฟ้ืนฟูกจิการผา่นศาล 

2. ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืเกณฑ์  หรอืไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส าคญั  

 เป็น Cash company เกนิ 6 เดอืน  
 ไมส่ง่งบการเงนิเกนิ 6 เดอืน หรอืไม่ส่งงบการเงนิที ่

ก.ล.ต. สัง่แกไ้ข เกนิ 6 เดอืน  
 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลู หรอืเปิดเผยขอ้มลูเทจ็ 
 ถูกขึน้ SP เกนิ 2 ปี เนื่องจากฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมายหรอืเกณฑ ์หรอืไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 

- ระยะเวลาแกไ้ข   
o ชว่งพน้เหตุ: 1 ปี 
o ชว่งกลบัมาซือ้ขาย: 1 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี 

- เงือ่นไขการกลบัมาซือ้ขาย  
o Cash company: คุณสมบตัิตามเกณฑ์รบั โดยม ี

Free float 15% 
o ไม่ส่งงบการเงนิ: ส่งงบการเงนิทีล่่าช้า และส่งงบ

การเงนิตามก าหนดอีก 2 งวดติดกนั โดยรายงาน
ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นแบบมเีงื่อนไข ไม่ถูกจ ากดั
ขอบเขตโดยบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร ไม่แสดงความเหน็
ว่างบการเงนิไมถ่กูตอ้ง 

3. อืน่ๆ ไดแ้ก่ 
 หุน้มคีณุสมบตัไิมค่รบ 
 ช าระบญัชเีพือ่เลกิกจิการ  
 ศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์
 ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง

รา้ยแรงต่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้  
 ลกัษณะการประกอบธุรกจิไม่เหมาะสมที่จะด ารง

เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 เปลีย่นแปลงการถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัร่วม 

ซึ่งมผีลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง  

 เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน หรอืถูกเพกิถอนหุน้ซึ่ง   
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

 ไม่แกไ้ขเหตุเพกิถอน หรอืท าใหม้คีุณสมบตัเิพื่อ
กลบัมาซือ้ขายไดต้ามแนวทางทีก่ าหนด 

แลว้แต่กรณ ี
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เอกสารแนบ 2: การขึน้เคร่ืองหมาย C 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครือ่งหมาย C (Caution) บนหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อเตอืนผูล้งทุนกรณีบรษิทั
มเีหตุการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและการด าเนินธุรกจิ ซึ่งผูล้งทุนจะต้องซื้อหลกัทรพัย์ดงักล่าวด้วย
บญัช ีCash balance เทา่นัน้ 

เหตุ 
รายละเอียด 

การขึน้เคร่ืองหมาย C การปลดเคร่ืองหมาย C 
ฐานะการเงนิ  Equity < 50% ของทุนช าระแลว้หกัดว้ย

สว่นต ่ากว่ามลูคา่หุน้ (ถา้ม)ี  
 สถาบนัการเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์ บรษิัท

ประกนัชวีติ/ประกนัวนิาศภยั ถูกหน่วยงาน
ก ากบัดแูลสัง่แกไ้ขฐานะการเงนิโดยระงบัการ
ด าเนินการหรอืไมใ่หข้ยายธุรกจิ > 50%  

 บรษิทั หรอืเจา้หนี้หรอืหน่วยงานก ากบัดูแล
ยืน่ขอฟ้ืนฟูกจิการ และศาลรบัค ารอ้ง  

 บรษิทัถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายและศาล
รบัค าฟ้อง 

 Equity > 50% ของทุนช าระแล้วหกั
ดว้ยสว่นต ่ากว่ามลูคา่หุน้ (ถา้ม)ี  

 แสดงได้ว่าได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ฐานะทางการเงนิหรอืการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่หน่วยงานก ากับที่ดูแล
นัน้ๆ มคี าสัง่  

 ศาลยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ หรือมี
การถอนค ารอ้ง  

 ศาลยกค าฟ้องล้มละลายหรือเจ้าหนี้
ถอนค าฟ้อง  

งบการเงนิ  รายงานของผูส้อบบญัชมีลีกัษณะ  
ο ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจ ากัด

ขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบ
โดยบรษิทั กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  

ο แสดงความเหน็ว่างบการเงนิไมถ่กูตอ้ง  
 ก.ล.ต. สัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงนิ หรอืจดัท า

special audit 

 น าสง่งบการเงนิทีไ่มม่ลีกัษณะดงักล่าว  
  
  
  
 
 น าส่งงบการเงนิที่แก้ไข หรอืน าส่งผล 

special audit  
ลกัษณะธุรกจิ  บรษิทัจดทะเบยีนเป็น Cash company  แกไ้ขการเป็น Cash company แล้ว

ภายในเวลาทีก่ าหนด 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่                      )      
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หค้วามคดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย  ผูล้งทนุ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ  อืน่ๆ (ระบุ)  

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 

(1) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรคงการขึน้ SP จนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ หรอืควรเปิดใหผู้ล้งทุน
ซื้อขายหลกัทรพัย์ได้แมว้่าบรษิทัจะยงัไม่เปิดเผยขอ้มลู โดยถอืว่าการไม่เปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเป็นขอ้มูล
หนึ่งเพือ่ใชต้ดัสนิใจลงทนุได ้

 เหน็ดว้ยกบัการขึน้ SP จนกว่า
บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลู ตามเดมิ 

(หากเลอืกขอ้นี้ โปรดขา้มไปให้
ความเหน็ในขอ้ (2) ในหน้า 16) 

 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 เหน็ดว้ยกบัการเปิดใหผู้ล้งทนุซือ้
ขายหลกัทรพัย ์ 
(หากเลอืกขอ้นี้ โปรดให้
ความเหน็ในขอ้ (1.1) – (1.6) 
และขอ้ (2) ต่อไป) 

 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล)  
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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(1.1) ทา่นเหน็ว่าควรก าหนดระยะเวลาในการขึน้ SP และระยะเวลาและวธิกีารซือ้ขายอยา่งไร   

 ควรก าหนดระยะเวลา SP 30 วนั กอ่นเปิดใหม้กีารซื้อขาย เพื่อใหผู้ล้งทุนรบัรูว้่าบรษิทัมปัีญหา
ไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

 เหน็ดว้ย  
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย  
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 

 ควรก าหนดระยะเวลาใหซ้ือ้ขายหลงั SP โดยควรเปิดซื้อขายอย่างต่อเนื่อง หรอืควรเปิดซื้อขาย
เพยีงชว่งระยะเวลาหนึ่ง เชน่ 5 วนัท าการ  

 เหน็ดว้ยกบัการเปิดซือ้ขายอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 เหน็ดว้ยกบัการเปิดซื้อขายเพยีง
ชว่งระยะเวลาหนึ่ง เชน่ 5 วนัท าการ  

 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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 ควรก าหนดวธิกีารซือ้ดว้ยบญัช ีCash balance (ผูล้งทนุตอ้งมเีงนิสดเตม็จ านวนกอ่นการซือ้) 

 เหน็ดว้ย  
 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย  
 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 

(1.2) ทา่นเหน็ดว้ยกบัมาตรการเตอืนผูล้งทนุ โดยขึน้เครือ่งหมาย NC (Non-compliance) และออกขา่วเตอืน
ผูล้งทนุกอ่นเปิดซือ้ขายหรอืไม ่(ปัจจุบนั NC จะใชก้บับรษิทัทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน)  

 เหน็ดว้ย 
 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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(1.3) ในกรณีทีบ่รษิทัมเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้อกีในระหว่างทีถ่กูขึน้ SP เชน่ ไม่เปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ เป็นตน้ 
หลงัจากทีเ่กดิเหตุการณ์แรกทีถ่กูขึน้ SP ทา่นเหน็ว่า 

 ควรพจิารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกนั (เปิดซื้อขายหลงัครบระยะเวลา SP นับจากเหตุเพิม่เตมิ) 
เนื่องจากมขีอ้มลูส าคญัใหมท่ีผู่ล้งทนุควรรบัทราบ แต่จะท าใหผู้ล้งทนุม ีexit ทีล่่าชา้ออกไป หรอื 

 ควรจะพจิารณาใหเ้ปิดซือ้ขายจากเหตุแรกเป็นส าคญั เนื่องจากผูล้งทนุรบัรูแ้ลว้ว่าบรษิทัมปัีญหา  

 เหน็ดว้ยกบัการพจิารณาแต่ละ
เหตุแยกออกจากกัน (ขยาย
เวลา SP) 

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 เหน็ดว้ยกบัการพจิารณาให้
เปิดซือ้ขายจากเหตุแรกเป็น
ส าคญั (เปิดซือ้ขายเมือ่ครบ
ก าหนด SP จากเหตุแรก) 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 

(1.4) ทา่นเหน็ว่าตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรเพกิถอนบรษิทัจดทะเบยีน ทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารเพกิเฉยต่อการ
เปิดเผยขอ้มลูหรอืไม ่

 เหน็ดว้ยกบัการเพกิถอน 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ยกบัการเพกิถอน 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
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(1.5) ท่านเหน็ด้วยหรอืไม่ว่าควรปรบัลดระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหส้ัน้ลงเหลอื 6 เดอืน – 1 ปี
ส าหรบัเหตุเพกิถอนทกุกรณี  

 เหน็ดว้ย 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 
 

(1.6) ทา่นเหน็ว่าควรปรบัปรงุหลกัการขึน้ SP ในกรณีบรษิทัอยูร่ะหว่างแกไ้ขเหตุเพกิถอน ใหเ้หมอืนกบักรณี
บรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลู คอื SP ระยะเวลาหนึ่งกอ่นใหเ้ปิดซือ้ขาย หรอืไม ่ 

 เหน็ควรปรบัปรงุ โดยขึน้ SP เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง เชน่ 30 วนั กอ่น 
เปิดซือ้ขาย  

 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ควร คอืคงการขึน้ SP จน
แกไ้ขเหตุเพกิถอนได ้ตามเดมิ 

 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 
 



เอกสารรบัฟังความคดิเหน็: การทบทวนหลกัการหยุดพกัการซือ้ขาย (Suspension - SP) 
 

 16 

(2) กรณีบรษิัทไม่สามารถแก้ไขเหตุเพกิถอนได้และก าลงัจะถูกเพกิถอน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควรเปิดให้      
ผูล้งทุนซื้อขายหลกัทรพัย์ก่อนเพกิถอนอกีหรอืไม่ เนื่องจากผูล้งทุนมขีอ้มูลชดัเจนแล้วว่าบรษิทัจะถูก
เพกิถอน และดว้ยระยะเวลาและวธิกีารใด 

 เหน็ควรใหเ้ปิดซือ้ขาย 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ควรใหเ้ปิดซือ้ขาย 
 
 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่: 
 
 
 
 
 
 

โปรดสง่ความเหน็ของท่านกลบัมาที ่regulatorypolicydepartment@set.or.th ภายในวนัที ่26 ตุลาคม 2561 
หรอืหากท่านต้องการสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม โปรดตดิต่อคุณภทัรภา บุณยประคอง ฝ่ายนโยบายก ากบัตลาด 
โทรศพัท ์02-009-9806  

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


