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เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

ส่วนที่ 1: บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้จดั ทาแบบสอบถามผูเ้ กีย่ วข้องในตลาดทุน และ
ได้รบั ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงกฎเกณฑ์และการทางานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นอย่างมาก ซึง่ หนึ่งในข้อเสนอแนะ คือ การทบทวนหลักการเรื่องการหยุดพักการซื้อขาย (Suspension - SP)
เป็ นเวลานาน โดยเสนอแนะว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเปิ ดให้ผู้ลงทุนมีการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้แม้ว่า
บริษทั จดทะเบียนยังไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีม่ ผี ลกระทบกับราคาได้เพียงพอ เนื่องจากผูล้ งทุน ได้ทราบข้อมูลจาก
สถานการณ์ แล้ว ว่า บริษัทมีปั ญหาไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูล ได้ ทัง้ นี้ เพื่อเปิ ด โอกาสให้ผู้ลงทุนขายหลักทรัพ ย์
ดังกล่าวได้
โดยทีห่ ลักการปั จจุบนั หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ เพื่อรอให้บริษทั
เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึง่ การซื้อขายจะถูกหยุดจนกว่า
บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลได้ซ่งึ อาจเป็ น ระยะเวลานาน ทาให้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ (exit) ได้ โดย
ข้อเสนอแนะทีใ่ ห้เปิ ดให้ซอ้ื ขายแม้ว่าบริษทั จดทะเบียนจะยังไม่เปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์นนั ้ เนื่องจากถือได้ว่าการที่
บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลมาแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ่ง เป็ นสัญญาณทีผ่ ลู้ งทุนอาจพิจารณาได้ว่าบริษทั เริ่ มมีปัญหา ซึ่ง
เป็ น ข้อมูล ที่เ พีย งพอต่ อการตัด สิน ใจแล้ว อย่า งไรก็ตาม หากเปิ ด ให้ซ้ือขายในกรณีน้ี จะต้องทบทวนการขึ้น
เครื่องหมาย SP ในกรณีอ่นื ๆ เช่น บริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพื่อให้สอดคล้องกัน รวมทัง้ มีผลกระทบในด้าน
อืน่ ๆ ด้วย
การขึน้ เครือ่ งหมาย SP จึงเป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อน และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้ ในแง่ความเข้าใจและ
ความเสีย่ งของผูล้ งทุน โดยเฉพาะผูท้ จ่ี ะเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ ผลกระทบของการขึน้ SP รวมทัง้ ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทย
ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอหารือผู้ท่เี กี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ และได้จดั ทาเอกสารรับฟั งความคิดเห็น
ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับหลักการขึน้ เครื่องหมาย SP จากผูเ้ กีย่ วข้องในทุก
ภาคส่วน โดยสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ได้ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทัง้ นี้ หากมี
ข้อ สงสัย เพิ่ ม เติม สามารถติด ต่ อ สอบถามได้ ท่ีคุ ณ ภัท รภา บุ ณ ยประคอง
ฝ่ ายนโยบายก ากับ ตลาด
โทรศัพท์ 02-009-9806 หรือ E-mail regulatorypolicydepartment@set.or.th
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลประกอบการพิ จารณาและประเด็นหารือ
หลักการขึน้ เครือ่ งหมาย SP ในปั จจุบนั
1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครือ่ งหมาย SP เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.1. เมือ่ บริษทั เข้าเหตุเพิกถอน
1.2. เมือ่ บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงทุน
1.3. เมือ่ ภาวะการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั ้ ๆ มีขอ้ บ่งชีว้ ่าน่าจะมีผลู้ งทุนบางกลุ่มทราบข้อมูลสาคัญ
1.4. บริษทั จดทะเบียนร้องขอเนื่องจากอยูร่ ะหว่างรอการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
1.5. มีเหตุอน่ื ทีม่ ผี ลกระทบร้ายแรงต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
1.6. อืน่ ๆ เช่น หลักทรัพย์อา้ งอิงถูกขึน้ SP
2. ในกรณีท่ี SP และผู้ลงทุนมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการลงทุน เช่น SP เนื่องจากบริษัทมีการดาเนินงานหรือ
ฐานะการเงิ น เข้ า ข่ า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น ทราบว่ า บริ ษั ท มี ฐ านะไม่ ดี จ นอาจถู ก เพิ ก ถอน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุนตัดสินใจซื้อขายก่อนทีจ่ ะขึน้ SP เป็ นระยะเวลานาน ในทางตรงข้าม
หากเป็ นกรณี SP และผูล้ งทุนไม่มขี อ้ มูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ ขาย เช่น บริษทั ไม่ส่งงบการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะไม่เปิ ดให้ผลู้ งทุนซือ้ ขายจนกว่าบริษทั จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญดังกล่าวต่อผูล้ งทุน สรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 เหตุในการขึน้ เครือ่ งหมาย SP และการดาเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปั จจุบนั
(เส้นสีเขียว หมายถึงเปิ ดให้ซอ้ื ขาย / เส้นประสีเขียว หมายถึงเปิ ดให้ซอ้ื ขายโดยจากัดวิธกี ารซือ้ ขาย / เส้นสีแดง หมายถึงขึน้ SP
สามเหลีย่ ม หมายถึงการเข้าเหตุเพิกถอน)

กลุ่ม

เหตุขนึ้ SP
การดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1
1. ฐานะการเงินเข้าเหตุเพิกถอน ได้แก่ - Equity < 50%
ของทุนชาระ
 Equity ติดลบ
23
1
SP2 30 วัน ซือ้ ขาย 30 วัน SP จนแก้ไข
 สินทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
แล้ว: ขึน้ C
เพิกถอน
ได้
 หยุ ด ประกอบกิจ การทัง้ หมดหรือ
การด
าเนิ
น
งาน
บริ
ษ
ท
ั
ส่
ง
เกือบทัง้ หมด
A
/ ฐานะการเงิน แผนแก้ไข
 ผู้ส อบบัญชีไม่แ สดงความเห็น หรือ
เข้
าข่ายอาจถูก (หากไม่สง่ จะ
แสดงความเห็ น ว่ า งบการเงิน ไม่
บริษทั
เพิกถอน ไม่เปิ ดซือ้ ขาย)
ถูกต้อง 3 ปี ตดิ ต่อกัน
เปิ ดเผย
4
น Cash co:
2. เป็ น Cash company เกิน 6 เดือน - เป็NP+C
6 เดือน
หรือชีแ้ จง
- พิทกั ษ์ทรัพย์: C ถ้า
หรือศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
SP จนแก้ไขได้
ข้อมูลแล้ว
ศาลรับคาร้อง
เพิกถอน
เป็ น Cash co. เกิน 6 เดือน
/ ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์

3. ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น หรือ
SP 1 วัน
NP3+C จนแก้ไขได้
ก.ล.ต. สั ง่ แก้ ไ ขงบการเงิ น หรื อ
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น /
special audit
ก.ล.ต. สังแก้
่ ไขงบหรือ special audit
1 C เป็ นเครือ่ งหมายแสดงว่าบริษทั มีเหตุการณ์ทอ่ี าจกระทบฐานะการเงินและการดาเนินธุรกิจ โดยให้ซ้อื ด้วยบัญชี Cash balance
2 SP เป็ นเครือ่ งหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นการชัวคราว
่
3 NP คือเครือ่ งหมายทีแ่ สดงว่าบริษทั จดทะเบียนมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งรายงานและตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษทั
4 Cash company คือ บริษทั มีทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้ ถือว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ น
บริษทั จดทะเบียน เมือ่ บริษทั จดทะเบียนเป็ น Cash company จะถูกขึน้ NP และ C เป็ นเวลา 6 เดือน ก่อนประกาศเข้าเหตุเพิกถอน
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กลุ่ม

เหตุขนึ้ SP
1. ไม่ส่งงบการเงินตามกาหนด หรือไม่
B
ส่งงบการเงินที่ ก.ล.ต. สังแก้
่ ไข
บริษทั ไม่ เกิน 6 เดือน
เปิ ดเผย 2. ผู้ ส อบ บั ญ ชี แ ส ด งคว า ม เ ห็ น ว่ า
หรือชีแ้ จง งบการเงินไม่ถกู ต้อง
ข้อมูล 3. ไ ม่ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ส า คั ญ ต า ม
เหตุการณ์ เช่น ผิดนัดชาระหนี้

การดาเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
SP จนแก้ไข
ได้
ไม่สง่ งบตามกาหนดหรือ
ไม่สง่ งบตามกาหนด
ไม่สง่ งบที่ ก.ล.ต. สังแก้
่ ไข
เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน / ผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้อง /
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์

เพิกถอน

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ากรณีกลุ่ม A ซึง่ เป็ นกรณีทบ่ี ริษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเปิ ดโอกาสให้ผลู้ งทุน ซื้อขายได้ก่อนขึน้ SP เป็ นระยะเวลานาน ในขณะทีก่ รณีกลุ่ม B เป็ นกรณีทบ่ี ริษทั ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ SP ไปจนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผลู้ งทุนทราบ โดยไม่ม ี
การย้ายความเสีย่ งไปยังผูล้ งทุนรายใหม่
ข้อมูลการขึน้ เครือ่ งหมาย SP ทีผ่ า่ นมา เนื่องจากกรณีกลุ่ม B
หากพิจ ารณาสถิติใ นการขึ้น เครื่องหมาย SP ระหว่ า งปี 2558 – 2560 เนื่ อ งจากกรณี กลุ่ ม B คือ
บริษทั จดทะเบียนไม่สง่ งบการเงิน หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์
1. กรณีไม่ส่งงบการเงินตามกาหนด (ไม่นับรวมบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน): มี 31 ครัง้ จาก 21 บริษทั (3%
ของบริษทั จดทะเบียนทัง้ หมด) ซึง่ มี 12 ครัง้ ทีบ่ ริษทั ส่งงบได้ภายใน 7 วันนับจากครบกาหนด จึงขึน้ SP ไม่นาน
การขึน้ SP (ครัง้ )
15
10
5
1-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-56
57-63
64-70
71-77
78-84
85-91
92-98
99-105
106-112
113-119
120-126
127-133
134-140
141-147
148-154

0

ระยะเวลา SP
(วันทาการ)

2. กรณีไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์ : มีทงั ้ หมด 14 ครัง้ จาก 13 บริษทั (1.8% ของบริษทั จดทะเบียน
ทัง้ หมด) ซึง่ บริษทั สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ภายใน 1-6 วัน
การขึน้ SP (ครัง้ )
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

ระยะเวลา SP
(วันทาการ)

ทั ้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง กรณี พ ิ เ ศษ 3
บริษทั ทีถ่ ูกขึน้ SP เป็ นระยะเวลา
นานเนื่ อ งจากบริษัท ไม่ เ ปิ ด เผย
ข้อมูลผิด นัด ช าระหนี้ ซึ่งต่อมามี
ผลต่อการดารงอยูข่ องกิจการ และ
ต่อมาได้เข้า ข่ายอาจถูกเพิกถอน
เนื่องจากไม่ส่งงบการเงิน ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดด้วย
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เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

เกณฑ์ต่างประเทศ
1. จากการศึกษาหลักเกณฑ์ของตลาดหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง (HKEX) สิงคโปร์ (SGX) เกาหลีใ ต้
(KRX) อเมริกา (NYSE และ NASDAQ) และอินเดีย (BSE) พบว่าทุกประเทศ มีการนา SP มาใช้กบั กรณี
บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญและบริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเช่นเดียวกับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี
รายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน
2. กรณีทบ่ี ริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์ มีการขึน้ เครื่องหมาย SP ดังนี้
 HKEX SGX KRX จะขึน้ เครื่องหมาย SP จนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูล สาคัญตามเหตุการณ์
เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 NYSE NASDAQ เน้นให้หลักทรัพย์มสี ภาพคล่อง โดย Securities Exchange Act กาหนดให้ขน้ึ
เครือ่ งหมาย SP ไม่เกิน 10 วันทาการ ในกรณีบริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามเหตุการณ์
 BSE มีการขึน้ SP กับกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สง่ งบการเงินติดต่อกัน 2 ไตรมาส
3. กรณีทบ่ี ริษทั ไม่สง่ งบการเงิน: HKEX กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้หลักการเดียวกันคือ SP จนกว่าบริษทั จะส่ง
งบการเงินได้ ในขณะที่ SGX KRX NYSE NASDAQ ไม่ SP ในกรณีน้ี
4. กรณีทบ่ี ริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ทุกประเทศมีการ SP ก่อนทีจ่ ะเพิกถอนบริษทั โดย KRX มีการเปิ ด
ซือ้ ขายเป็ นระยะเวลา 7 วันทาการ ก่อนทีห่ ลักทรัพย์จะถูกเพิกถอน
ตาราง 2 การขึน้ SP ในตลาดต่างประเทศเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เหตุขนึ้ SP

SET

HKEX

SGX

KRX

1. ไม่เปิ ดเผย
SP จน
SP จน
SP จน
SP จน
ข้อมูลสาคัญ เปิ ดเผยข้อมูล เปิ ดเผยข้อมูล เปิ ดเผยข้อมูล เปิ ดเผยข้อมูล
ตามเหตุการณ์
2. ไม่สง่ งบ
การเงิน
(เหตุเพิกถอน)
3. เข้าเหตุ
เพิกถอน

SP จน
SP จน
ส่งงบการเงิน ส่งงบการเงิน

ไม่ SP

ไม่ SP

NYSE / NASDAQ

BSE

SP ไม่เกิน
10 วันทาการ
(กาหนดใน
กฎหมาย)
ไม่ SP

ไม่ SP

กรณีไม่สง่ งบ
การเงิน 2 ไตรมาส:
SP จนแก้ไขได้
ไม่เปิ ดซือ้ ขาย ไม่เปิ ดซือ้ ขาย ไม่เปิ ดซือ้ ขาย เปิ ดซือ้ ขาย ไม่เปิ ดซือ้ ขาย เปิ ดซือ้ ขายทุกวัน
ก่อนเพิกถอน ก่อนเพิกถอน ก่อนเพิกถอน 7 วันทาการ ก่อนเพิกถอน จันทร์ (ห้าม net
ก่อนเพิกถอน
settle) ใน 6 เดือน
(call auction)
แรก หลังจากนัน้
ไม่เปิ ดซือ้ ขาย
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เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

ประเด็นหารือ
ประเด็นหารือที่ 1: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรคงการขึ้น SP จนกว่าบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอ
หรือควรเปิ ดให้ผ้ลู งทุนซื้อขายหลักทรัพย์ได้แม้ว่าบริ ษทั จะยังไม่เปิ ดเผยข้อมูล โดยถือว่าการไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเป็ นข้อมูลหนึ่ งที่ ผ้ลู งทุนใช้ตดั สิ นใจลงทุนได้
ทัง้ นี้ ข้อมูลในที่ นี้ หมายรวมถึงการไม่นาส่งงบการเงิ นตามกาหนดเวลา หรือผู้สอบบัญชี แสดงความเห็น
ว่างบการเงิ นไม่ถกู ต้องด้วย
ทางเลือก 1: ขึน้ SP จนกว่าบริษทั
จะเปิ ดเผยข้อมูลหรือถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์ (ตามแนวทางปั จจุบนั )
หลักการ ผูล้ งทุนต้องได้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอ
จากบริษทั ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ทางเลือก 2: เปิ ดให้ซอ้ื ขายเมือ่ บริษทั

หรือ ไม่เปิ ดเผยหรือไม่ชแ้ี จงข้อมูล และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขึน้ SP ไปแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
หลั ก การ ผู้ ล งทุ น พิ จ ารณาจากสถานการณ์ แ ละ
พฤติกรรมของบริษทั ทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูล เป็ นข้อมูล ใน
การตัดสินใจลงทุน
ประเด็นต้องพิ จารณาเพิ่ มเติ มหากเปิ ดซื้อขาย
1. ระยะเวลาขึน้ SP ระยะเวลาและวิธกี ารซือ้ ขาย
และการเตือนผูล้ งทุน
2. บริษทั อาจลดการให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผย
ข้อมูล
3. การทบทวนการขึน้ SP ในกรณีบริษทั อยู่ระหว่าง
แก้ไขเหตุเพิกถอน

ประเด็นที่ ต้องพิ จารณาเพิ่ มเติ มหากเปิ ดซื้อขาย ตามทางเลือก 2
1. ระยะเวลาขึน้ SP ระยะเวลาและวิ ธีการซื้อขาย และการเตือนผู้ลงทุน
 เพือ่ ลดความเสีย่ งของการเปิ ดให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูล ควรกาหนดมาตรการ
ใดเพือ่ ลดความเสีย่ งของผูล้ งทุน ซึง่ ในเบือ้ งต้นตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรกาหนดระยะเวลาขึน้ SP
และการให้ซ้อื ขายหลัง SP วิธีการซื้อขาย รวมถึงควรมีมาตรการเตือนผูล้ งทุนด้วย เพื่อให้ผลู้ งทุน
ตระหนักว่ากาลังซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ปี ั ญหา ดังนี้
 ระยะเวลาขึน้ SP ก่อนทีจ่ ะเปิ ดให้ซ้อื ขาย เช่น ขึน้ SP 30 วัน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า 30
วันเป็ นระยะเวลาทีน่ านเพียงพอทีผ่ ลู้ งทุนจะประเมินได้ว่าบริษทั มีปัญหาในระดับใด
 ระยะเวลาทีใ่ ห้ซอ้ื ขายหลัง SP ควรเปิ ดซือ้ ขายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอเมริกา เนื่องจากถือว่า
มีขอ้ มูลพฤติกรรมของบริษทั เพื่อใช้ตดั สินใจลงทุนแล้ว ผูล้ งทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้ตาม
กลไลตลาด หรือควรเปิ ดซือ้ ขายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 วันทาการ
 วิธกี ารซื้อขาย เช่น ซื้อด้วยบัญชี Cash balance เพื่อให้ผลู้ งทุนได้มคี วามระมัดระวังว่าการซื้อ
หลักทรัพย์ตอ้ งมีเงินสดเต็มจานวนก่อนการซือ้ เท่านัน้
 การเตือนผูล้ งทุน เช่น ขึน้ เครื่องหมาย NC (Non-compliance) และออกข่าวเตือนผูล้ งทุน ก่อน
เปิ ดซือ้ ขาย (ปั จจุบนั NC จะใช้กบั บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน)
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 หากเปิ ดให้ซอ้ื ขายและต่อมาบริษทั มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน้ อีก เช่น ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมหรือเข้าเหตุ
เพิกถอนอื่น ควรจะขึ้นเครื่องหมาย SP อีกครัง้ ตามเหตุทเ่ี กิดขึ้นใหม่นัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่เี กิด
เหตุการณ์ขน้ึ ระหว่างบริษทั ถูกขึน้ SP ควรจะดาเนินการอย่างไรเพือ่ ไม่ให้ผลู้ งทุนสับสนระหว่าง
 พิจารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกัน (เปิ ดซื้อขายหลังครบระยะเวลา SP นับจากเหตุเพิม่ เติม)
เนื่องจากมีขอ้ มูลสาคัญใหม่ทผ่ี ลู้ งทุนควรรับทราบ แต่จะทาให้ผลู้ งทุนมี exit ทีล่ ่าช้าออกไป หรือ
 ควรจะพิจารณาให้เปิ ดซือ้ ขายจากเหตุแรกเป็ นสาคัญ เนื่องจากผูล้ งทุนรับรูแ้ ล้วว่าบริษทั มีปัญหา
ตัวอย่างตามแผนภาพ
SP xx วัน
เหตุแรก: ไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลหนี้ Default

เหตุเพิม่ เติม: ไม่
ส่งงบการเงิน

ตามกาหนด

??
ควรเปิดให้ซ้อื ขาย หรือ
SP อีก xx วัน นับจาก
วันเกิดเหตุเพิม่ เติม

SP xx วัน
เหตุเพิม่ เติม:
ไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญ

2. บริ ษทั อาจลดการให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูล
หากตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดให้ซ้ือขายแม้ว่าจะยังไม่เปิ ดเผยข้อมูล บริษทั อาจลดการให้ความสาคัญกับการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึง่ จะทาให้ผลู้ งทุนเสียประโยชน์
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรมีมาตรการดาเนินการกับกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ ทีเ่ พิกเฉยต่อการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างไร เช่น อาจไม่ยอมรับให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียนดังกล่าว
และหากบริษทั ไม่เร่งแก้ไข อาจถือว่าบริษทั ขาดคุณสมบัตแิ ละเข้าเหตุเพิกถอนหรือไม่
 นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลโดยเร็ว และเพื่อลดความเสีย่ งจากการเปิ ดซื้อขายหุน้
ของบริษทั ทีม่ ปี ั ญหา ควรมีการปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้สนั ้ ลงหรือไม่ เช่น หาก
บริษทั แก้ไขไม่ได้ภายใน 6 เดือน - 1 ปี
3. การทบทวนการขึน้ SP ในกรณี บริ ษทั อยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิ กถอน
 หากใช้หลักการว่าในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่เปิ ดเผยหรือไม่ชแ้ี จงข้อมูลแล้ว จะขึน้ เครือ่ งหมาย SP ช่วงหนึ่งและ
เปิ ดให้ซ้อื ขาย ควรจะทบทวนหลักการ SP กรณีทบ่ี ริษัทอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน5 หรือไม่ ซึ่ง
ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ SP จนกว่าบริษทั จะแก้ไขเหตุเพิกถอนได้
.

ประเด็นหารือที่ 2: กรณี บริษทั จะถูกเพิ กถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเปิ ดให้ผ้ลู งทุนซื้อขายหลักทรัพย์
ก่อนการเพิ กถอนบริ ษทั หรือไม่ เนื่ องจากผู้ลงทุนมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าบริ ษทั จะถูกเพิ กถอน

5 เหตุเพิกถอน ได้แก่
(1) ฐานะการเงิน : Equity < 0 / สินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ / หยุดประกอบกิจการทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด / ผู้สอบบัญชีไม่แสดง
ความเห็น 3 ปี ตดิ ต่อกัน
(2) ฝ่ าฝื นกฎหมายหรือเกณฑ์หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ : เป็ น Cash company เกิน 6 เดือน / ไม่ส่งงบการเงินเกิน 6 เดือน หรือไม่ส่งงบ
การเงินที่ ก.ล.ต. สังแก้
่ ไข เกิน 6 เดือน / ไม่เปิ ดเผยข้อมูล / เปิ ดเผยข้อมูลเท็จ / ถูก SP เกิน 2 ปี
(3) อื่นๆ: หุน้ มีคุณสมบัตไิ ม่ครบ / ชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ / ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ / ดาเนินการทีอ่ าจก่อความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์
ผูถ้ อื หุน้ / ลักษณะธุรกิจไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็ นบริษทั จดทะเบียน / เปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม ซึง่ กระทบร้ายแรงต่อ
ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง / เข้าเหตุเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ / ไม่แก้ไข
เหตุเพิกถอนหรือกลับมาซื้อขายได้ตามกาหนด
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เอกสารแนบ 1: เหตุเพิ กถอนของตลาดหลักทรัพย์
เหตุเพิ กถอน

กระบวนการแก้ไข

1. ฐานะการเงิน
 Equity < 0
 สินทรัพย์ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
 หยุดประกอบกิจการทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด
 ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3 ปี ตดิ ต่อกัน

- ระยะเวลาแก้ไข
o ช่วงพ้นเหตุ: 3 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี
o ช่วงกลับมาซือ
้ ขาย: 2 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี
- เงือ่ นไขการกลับมาซือ้ ขาย พิจารณาทุกข้อ ดังนี้
o Equity: SET 300 / mai 50 ล้านบาท
o กาไร: SET 30 / mai 10 ล้านบาท
o ปรับโครงสร้างหนี้มากกว่า 75%
o พิจารณากระแสเงินสดและขาดทุนสะสม
o คุณสมบัตต
ิ ามเกณฑ์ดารงสถานะ
o ออกจากการฟื้ นฟูกจ
ิ การผ่านศาล
2. ฝ่ าฝื นกฎหมายหรือเกณฑ์ หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล - ระยะเวลาแก้ไข
สาคัญ
o ช่วงพ้นเหตุ: 1 ปี
o ช่วงกลับมาซือ
้ ขาย: 1 ปี โดยอาจขยายเวลา 1 ปี
 เป็ น Cash company เกิน 6 เดือน
 ไม่สง่ งบการเงินเกิน 6 เดือน หรือไม่ส่งงบการเงินที่ - เงือ่ นไขการกลับมาซือ้ ขาย
o Cash company: คุณสมบัต ิตามเกณฑ์รบ
ั โดยมี
ก.ล.ต. สังแก้
่ ไข เกิน 6 เดือน
Free float 15%
 ไม่เปิ ดเผยข้อมูล หรือเปิ ดเผยข้อมูลเท็จ
o ไม่ส่ง งบการเงิน : ส่ง งบการเงิน ทีล
่ ่าช้า และส่งงบ
 ถูกขึน้ SP เกิน 2 ปี เนื่องจากฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ติ าม
การเงิน ตามกาหนดอีก 2 งวดติด กัน โดยรายงาน
กฎหมายหรือเกณฑ์ หรือไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ผู้ส อบบัญชีต้องไม่เ ป็ นแบบมีเ งื่อนไข ไม่ถูกจ ากัด
ขอบเขตโดยบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่แสดงความเห็น
ว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
3. อืน่ ๆ ได้แก่
แล้วแต่กรณี
 หุน้ มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบ
 ชาระบัญชีเพือ่ เลิกกิจการ
 ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
 ด าเนิ น การที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความเสี ย หายอย่ า ง
ร้ายแรงต่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
 ลักษณะการประกอบธุร กิจ ไม่เหมาะสมที่จ ะด ารง
เป็ นบริษทั จดทะเบียน
 เปลีย่ นแปลงการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดาเนินงาน
ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
 เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือถูกเพิกถอนหุน้ ซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ไม่แก้ไขเหตุเพิกถอน หรือทาให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อ
กลับมาซือ้ ขายได้ตามแนวทางทีก่ าหนด
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เอกสารแนบ 2: การขึน้ เครื่องหมาย C
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย C (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน เพื่อเตือนผูล้ งทุนกรณีบริษทั
มีเหตุการณ์ทอ่ี าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผูล้ งทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วย
บัญชี Cash balance เท่านัน้
รายละเอียด

เหตุ
ฐานะการเงิน







งบการเงิน





ลักษณะธุรกิจ 

การขึน้ เครื่องหมาย C
Equity < 50% ของทุนชาระแล้วหักด้วย
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ (ถ้ามี)
สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
ประกันชีวติ /ประกันวินาศภัย ถูกหน่ วยงาน
กากับดูแลสังแก้
่ ไขฐานะการเงินโดยระงับการ
ดาเนินการหรือไม่ให้ขยายธุรกิจ > 50%
บริษทั หรือเจ้าหนี้หรือหน่ วยงานกากับดูแล
ยืน่ ขอฟื้ นฟูกจิ การ และศาลรับคาร้อง
บริษทั ถูกเจ้าหนี้ย่ืนฟ้ องล้มละลายและศาล
รับคาฟ้ อง
รายงานของผูส้ อบบัญชีมลี กั ษณะ
ο ไม่ แ สดงความเห็น เนื่ อ งจากถู ก จ ากัด
ขอบเขตการสอบทานหรือ ตรวจสอบ
โดยบริษทั กรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
ο แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถกู ต้อง
ก.ล.ต. สังให้
่ แก้ไขงบการเงิน หรือจัดทา
special audit
บริษทั จดทะเบียนเป็ น Cash company








การปลดเครื่องหมาย C
Equity > 50% ของทุนชาระแล้วหัก
ด้วยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ (ถ้ามี)
แสดงได้ว่ า ได้ด าเนิ น การแก้ไขปั ญหา
ฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามที่ห น่ ว ยงานก ากับ ที่ดู แ ล
นัน้ ๆ มีคาสัง่
ศาลยกค าร้อ งขอฟื้ นฟู กิจ การ หรือ มี
การถอนคาร้อง
ศาลยกค าฟ้ องล้ ม ละลายหรือ เจ้ า หนี้
ถอนคาฟ้ อง
นาส่งงบการเงินทีไ่ ม่มลี กั ษณะดังกล่าว

 นาส่งงบการเงิน ที่แก้ไข หรือน าส่งผล

special audit
 แก้ไขการเป็ น Cash company แล้ว
ภายในเวลาทีก่ าหนด
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เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิ ดเห็น
1. ข้อมูลทัวไป
่
ชือ่ -นามสกุล
บริษทั
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล์

(ชือ่ ย่อ

)

สถานะของผูใ้ ห้ความคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บริษทั จดทะเบียน
 ทีป่ รึกษาทางการเงิน
 ทีป่ รึกษากฎหมาย
 ผูล้ งทุน
 บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน
 อืน่ ๆ (ระบุ)
2. ความคิ ดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็ นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)
(1) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรคงการขึน้ SP จนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หรือควรเปิ ดให้ผลู้ งทุน
ซื้อขายหลักทรัพย์ได้แม้ว่าบริษทั จะยังไม่เปิ ดเผยข้อมูล โดยถือว่าการไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นข้อมูล
หนึ่งเพือ่ ใช้ตดั สินใจลงทุนได้
 เห็นด้วยกับการขึน้ SP จนกว่า (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
บริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูล ตามเดิม

(หากเลือกข้อนี้ โปรดข้ามไปให้
ความเห็นในข้อ (2) ในหน้า 16)

 เห็นด้วยกับการเปิ ดให้ผลู้ งทุนซือ้ (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ขายหลักทรัพย์

(หากเลือกข้อนี้ โปรดให้
ความเห็นในข้อ (1.1) – (1.6)
และข้อ (2) ต่อไป)
ข้อเสนอแนะอืน่ :
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(1.1) ท่านเห็นว่าควรกาหนดระยะเวลาในการขึน้ SP และระยะเวลาและวิธกี ารซือ้ ขายอย่างไร
 ควรกาหนดระยะเวลา SP 30 วัน ก่อนเปิ ดให้มกี ารซื้อขาย เพื่อให้ผลู้ งทุนรับรูว้ ่าบริษทั มีปัญหา
ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้
 เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

 ควรกาหนดระยะเวลาให้ซอ้ื ขายหลัง SP โดยควรเปิ ดซื้อขายอย่างต่อเนื่อง หรือควรเปิ ดซื้อขาย
เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 วันทาการ
 เห็นด้วยกับการเปิ ดซือ้ ขายอย่าง (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ต่อเนื่อง

 เห็นด้วยกับการเปิ ดซื้อขายเพียง (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 วันทาการ

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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 ควรกาหนดวิธกี ารซือ้ ด้วยบัญชี Cash balance (ผูล้ งทุนต้องมีเงินสดเต็มจานวนก่อนการซือ้ )
 เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

(1.2) ท่านเห็นด้วยกับมาตรการเตือนผูล้ งทุน โดยขึน้ เครือ่ งหมาย NC (Non-compliance) และออกข่าวเตือน
ผูล้ งทุนก่อนเปิ ดซือ้ ขายหรือไม่ (ปั จจุบนั NC จะใช้กบั บริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน)
 เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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(1.3) ในกรณีทบ่ี ริษทั มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึน้ อีกในระหว่างทีถ่ กู ขึน้ SP เช่น ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม เป็ นต้น
หลังจากทีเ่ กิดเหตุการณ์แรกทีถ่ กู ขึน้ SP ท่านเห็นว่า
 ควรพิจารณาแต่ละเหตุแยกออกจากกัน (เปิ ดซื้อขายหลังครบระยะเวลา SP นับจากเหตุเพิม่ เติม)
เนื่องจากมีขอ้ มูลสาคัญใหม่ทผ่ี ลู้ งทุนควรรับทราบ แต่จะทาให้ผลู้ งทุนมี exit ทีล่ ่าช้าออกไป หรือ
 ควรจะพิจารณาให้เปิ ดซือ้ ขายจากเหตุแรกเป็ นสาคัญ เนื่องจากผูล้ งทุนรับรูแ้ ล้วว่าบริษทั มีปัญหา
 เห็นด้วยกับการพิจารณาแต่ละ (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
เหตุ แ ยกออกจากกัน (ขยาย
เวลา SP)
 เห็นด้วยกับการพิจารณาให้
เปิ ดซือ้ ขายจากเหตุแรกเป็ น
สาคัญ (เปิ ดซือ้ ขายเมือ่ ครบ
กาหนด SP จากเหตุแรก)
ข้อเสนอแนะอืน่ :

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

(1.4) ท่านเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเพิกถอนบริษทั จดทะเบียน ทีก่ รรมการหรือ ผูบ้ ริหารเพิกเฉยต่อการ
เปิ ดเผยข้อมูลหรือไม่
 เห็นด้วยกับการเพิกถอน

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอน

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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(1.5) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้สนั ้ ลงเหลือ 6 เดือน – 1 ปี
สาหรับเหตุเพิกถอนทุกกรณี
 เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นด้วย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

(1.6) ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงหลักการขึน้ SP ในกรณีบริษทั อยูร่ ะหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน ให้เหมือนกับกรณี
บริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูล คือ SP ระยะเวลาหนึ่งก่อนให้เปิ ดซือ้ ขาย หรือไม่
 เห็นควรปรับปรุง โดยขึน้ SP เป็ น (รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น 30 วัน ก่อน
เปิ ดซือ้ ขาย
 ไม่เห็นควร คือคงการขึน้ SP จน
แก้ไขเหตุเพิกถอนได้ ตามเดิม

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :
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เอกสารรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

(2) กรณีบริษัท ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้และกาลังจะถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรเปิ ดให้
ผูล้ งทุนซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเพิกถอนอีกหรือไม่ เนื่องจากผูล้ งทุนมีขอ้ มูลชัดเจนแล้วว่าบริษทั จะถูก
เพิกถอน และด้วยระยะเวลาและวิธกี ารใด
 เห็นควรให้เปิ ดซือ้ ขาย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

 ไม่เห็นควรให้เปิ ดซือ้ ขาย

(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)

ข้อเสนอแนะอืน่ :

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ regulatorypolicydepartment@set.or.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อ คุณภัทรภา บุณยประคอง ฝ่ ายนโยบายกากับตลาด
โทรศัพท์ 02-009-9806
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้
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