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บทน า  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัยฯ์) ไดร้บัขอ้เสนอแนะใหท้บทวนหลกัการเรื่องการหยุด
พกัการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Suspension - SP) เป็นเวลานาน โดยเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ได้แม้ว่าบรษิัทจดทะเบียนไม่ได้เปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่อาจมีผลกระทบกบัราคาได้อย่าง
เพยีงพอ  

 โดยทีห่ลกัการปัจจุบนั หนึ่งในวตัถุประสงค์ของการหยุดพกัการซื้อขายหลกัทรพัย์ คอื เพื่อรอใหบ้รษิัท
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอเพื่อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูลก่อนการตดัสนิใจลงทุน ซึง่การซื้อขายจะหยุดพกั
จนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูไดซ้ึง่อาจใชร้ะยะเวลานาน ท าใหผู้ล้งทนุไมส่ามารถขายหลกัทรพัยไ์ด้ (ม ีexit) 
โดยขอ้เสนอแนะทีใ่หม้ ีexit นัน้ เนื่องจากถอืไดว้่าการทีบ่รษิทัไม่เปิดเผยขอ้มูลมาแลว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นสญัญาณทีผู่ล้งทนุอาจพจิารณาไดว้่าบรษิทัเริม่มปัีญหา ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิใจแลว้  

 การขึน้เครื่องหมาย SP เป็นประเด็นทีซ่บัซ้อนและต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ ทัง้ในแง่ความเขา้ใจและ
ความเสีย่งของผูล้งทนุ โดยเฉพาะผูท้ีจ่ะเขา้มาซื้อหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งค านึงถงึผลกระทบของการขึน้หรอื
ปลด SP และความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของตลาดทุนไทย  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดห้ารอืและรบัฟัง
ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องบน Website ระหว่างวนัที่ 28 กนัยายน - 26 ตุลาคม 2561 และในช่วงเวลา
เดยีวกนัไดร้บัฟังความคดิเหน็กบัสมาคมและชมรมต่างๆ รวม 6 แหง่ ไดแ้ก ่ 
ο สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA)  
ο สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
ο ชมรมวาณิชธนกจิ (IB Club) 
ο ผูแ้ทนจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย ์(ASCO) 
ο สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย (TIA)  
ο สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ (AIMC) และผูจ้ดัการกองทนุ  

โดยไดห้ารอืเกีย่วกบัความเหมาะสมในการเปิดซือ้ขายใน 2 ชว่งคอื  

1) การเปิดซือ้ขาย กรณีหลกัทรพัยถ์กูขึน้ SP เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากบรษิทัไมเ่ปิดเผยขอ้มลู 
2) การเปิดซือ้ขาย กรณีหลกัทรพัยจ์ะถกูเพกิถอน 

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัความคดิเหน็จากสมาคมและชมรมต่างๆ ดงักล่าว และผูต้อบแบบสอบถาม 30 ราย 
ซึง่ประกอบดว้ยสมาคม/ชมรม ไดแ้ก่ TLCA, maiA, IB Club, ASCO, TIA และผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ 
ไดแ้ก่ บรษิทัจดทะเบยีน (บจ.) 9 ราย ทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) 5 ราย ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย บรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ (บลจ.) 3 ราย บรษิทัหลกัทรพัย ์(บล.) 1 ราย และผูล้งทุน 5 ราย จงึขอสรุปผลการ
รบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ดร้วบรวมมาในเอกสารฉบบันี้ โดยสามารถสรปุความเหน็ทีไ่ดร้บัเป็น 2 แนวทาง 

1) ขึน้ SP จนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลู ตามแนวทางปัจจุบนั  
2) เปิดซือ้ขาย โดยความเหน็มทีัง้ทีเ่สนอใหเ้ปิดซือ้ขายเพยีงชว่งระยะเวลาหนึ่งก่อนขึน้ SP ต่อ หรอื

ทีเ่สนอใหเ้ปิดใหซ้ือ้ขายไปอยา่งต่อเนื่องโดยไมต่อ้ง SP อกี   

 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้สละเวลาเพื่อร่วมแสดงความคดิเหน็ โดยจะน าความคดิเหน็ของ
ทกุทา่นมารว่มพจิารณาประกอบการก าหนดหลกัเกณฑใ์นเรือ่งดงักล่าวต่อไป   
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สรปุความคิดเหน็ท่ีได้รบั 
 

1. กรณีหลกัทรพัยถ์กูขึน้ SP เป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากบริษทัไม่เปิดเผยข้อมลู 

1) แนวทางท่ี 1: ขึน้ SP จนกว่าบริษทัจะเปิดเผยข้อมลูตามแนวทางปัจจบุนั  

 

 

 

 ผูท้ีเ่หน็ด้วยกบัแนวทางนี้: สมาคม/ชมรม 1 แห่ง ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย บจ. 6 ราย บล. 1 ราย 
และผูล้งทนุ 1 ราย 

 ความเหน็ของผูท้ีเ่หน็ดว้ย  

- ผูล้งทนุควรไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอและทนัเวลาในการพจิารณาซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

- โครงสร้างผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแตกต่างจากตลาด
หลักทรพัย์อื่นที่ขบัเคลื่อนด้วยผู้ลงทุนสถาบัน การให้ผู้ลงทุนรายย่อยซื้อขายหลกัทรพัย์ใน
ขณะทีบ่รษิทัไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ อาจท าใหเ้กดิผลกระทบต่อการซื้อขายและ
ราคาของหลกัทรพัยโ์ดยรวมได ้ 

- การขึน้ SP จนกว่าบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลู จะเป็นการป้องกนัการซื้อขายหลกัทรพัยท์ีม่ปัีญหา
และไม่ใหม้กีารใช ้inside information เพื่อหาประโยชน์ รวมทัง้ไม่ใหเ้กดิแรงเทขายและเป็น
ช่องทางปัน่ราคาได้ ซึ่งเป็นหลกัการที่สอดคล้องกบัมาตรฐานของตลาดหลกัทรพัย์อื่นๆ และ
ไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มตลาดทนุไทย 

- การเปิดซือ้ขายอาจท าใหไ้มม่มีาตรการทีใ่ชบ้งัคบัใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลู ส่งผลใหบ้รษิทัลดการ
ใหค้วามส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและท าใหเ้ครื่องหมาย SP ไม่แตกต่างจากเครื่องหมาย
อืน่ๆ  

2) แนวทางท่ี 2: เปิดซ้ือขายเป็นระยะเวลาหน่ึงหรือเปิดซ้ือขายต่อเน่ือง 

 

             หรอื 

 

 ผูท้ีเ่หน็ดว้ยกบัแนวทางนี้: สมาคม/ชมรม 4 แหง่ FA 5 ราย บจ. 3 ราย บลจ. 3 ราย และผูล้งทนุ 4 ราย   

 

 

เพกิถอน 
SP จนแกไ้ข
ได ้

- ไม่เปิดเผยขอ้มลูส าคญั 
- ไม่สง่งบการเงนิตามก าหนด 
- งบการเงนิไมถู่กตอ้ง  

เพกิถอน 
SP xx วนั ซือ้ขาย yy วนั 

เพกิถอน 
SP xx วนั ซือ้ขายต่อเนื่อง 
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 ความเหน็ของผูท้ีเ่หน็ดว้ย  

- ตลาดหุ้นควรมสีภาพคล่องในการซื้อขายหลกัทรพัย์เป็นพื้นฐาน ส่วนการขึ้น SP นัน้เป็น
มาตรการเพือ่ใชบ้งัคบักรณีทีบ่รษิทัไมป่ฏบิตัติามเกณฑ ์ 

- ผูล้งทนุไดร้บัทราบแลว้ว่ามขีอ้มลูส าคญัทีย่งัไมเ่ปิดเผย  
- แมใ้นปัจจุบนัผูล้งทนุจะสามารถโอนหุน้ระหว่างกนัไดโ้ดยตรงแต่มตีน้ทนุสงู จงึควรเปิดโอกาสให้

ผูล้งทุนใชดุ้ลยพนิิจตดัสนิใจซื้อขายเองได ้ถอืเป็นการใหท้างออกหรอืทางเลอืกกบัผูล้งทุนโดย
ไมจ่ ากดัสทิธ ิ 

- การทีหุ่น้ถกู SP เป็นระยะเวลานานเป็นการลงโทษผูถ้อืหุน้มากกว่าบรษิทั  

 ผูท้ีเ่หน็ด้วยส่วนใหญ่เหน็ว่าควรมกีารก าหนดมาตรการเพื่อจ ากดัความเสีย่งในการซื้อขาย ไม่ว่าจะ
เป็นการขึน้เครือ่งหมาย NC (Non-compliance) และออกขา่วเตอืนผูล้งทุน และการก าหนดใหซ้ื้อดว้ย
บญัช ีCash Balance เพื่อเตอืนใหผู้ล้งทุนทราบถงึความผดิปกต ิและระมดัระวงัในการลงทุน รวมทัง้
ชว่ยป้องกนัและจ ากดัการเกง็ก าไร 

มผีู้ให้ความเห็นเพิม่เติมว่าควรมขีอ้ความแสดงใหผู้้ลงทุนเห็นว่าหลกัทรพัย์ถูกขึน้ NC เนื่องจาก
สาเหตุใด ก่อนการส่งค าสัง่ซื้อในขัน้ตอนสุดท้าย หรือก าหนดให้ผู้ลงทุนซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่
การตลาดเทา่นัน้ โดยเจา้หน้าทีก่ารตลาดตอ้งแจง้เตอืนผูล้งทนุกอ่นสง่ค าสัง่ซือ้หลกัทรพัยท์กุครัง้   

อย่างไรกต็าม มผีูท้ีเ่หน็ว่าควรใหซ้ื้อขายโดยวธิปีกต ิเนื่องจากผูล้งทุนได้ทราบขอ้มลูทัว่กนัแล้วและ
ตดัสนิใจเองได้ นอกจากนี้ ยงัมผีูท้ีเ่สนอใหซ้ื้อขายเฉพาะในช่วง Call market เพื่อไม่ปิดโอกาสซื้อ
หลกัทรพัย์ของผูล้งทุนที่ไม่มเีงนิสดฝากในบญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ในกรณีทีต่้องซื้อด้วยบญัช ีCash 
balance 

 ส าหรบัระยะเวลาขึ้น SP ที่เหมาะสมก่อนการเปิดให้ซื้อขายนัน้ ผู้แสดงความเห็นมีความเห็นที่
หลากหลาย ดงันี้ 

ระยะเวลา SP และเหตุผล สมาคม/ชมรม 
(แหง่) 

ผูต้อบแบบสอบถาม
อืน่ๆ (ราย) 

3-6 เดอืน เพื่อใหผู้ล้งทุนทัง้รายเก่าและรายใหม่แน่ใจว่า
บริษัทมีปัญหาและระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน 
ในขณะทีผู่บ้รหิารมเีวลาเพยีงพอแลว้ในการแกไ้ขปัญหา 

2 -  
(นอกจากนี้ มสีมาชกิ 
AIMC ทีเ่หน็ดว้ยกบั
ขอ้เสนอนี้) 

30 วนั เนื่องจากเป็นระยะเวลาทีเ่พยีงพอให้ผูล้งทุนรบัรู้
ขอ้มลูโดยทัว่กนัและมัน่ใจว่าบรษิทัมปัีญหา และสามารถ
พจิารณาขอ้มลูและสถานะของบรษิทัอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 

2 - FA 4  
- บจ. 1  
- บลจ. 3  

1-2 วนั, 7-10 วนั เพยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้จะตดัสนิใจได ้ - - FA 1  
- บจ. 2  
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 ส าหรบัระยะเวลาซื้อขาย ผูแ้สดงความเหน็มคีวามเหน็ทีห่ลายหลาย ทัง้ใหซ้ื้อขายเพยีงช่วงหนึ่ง และ
ใหซ้ือ้ขายต่อเนื่อง ดงันี้ 

ระยะเวลาซือ้ขายและเหตุผล สมาคม/ชมรม 
(แหง่) 

ผูต้อบแบบสอบถาม
อืน่ๆ (ราย) 

เปิดซื้อขายระยะเวลาหนึ่งก่อนขึ้น SP ต่อ เนื่องจาก
เพยีงพอแล้วต่อการปรบัเปลี่ยนสถานะการลงทุน โดย
เห็นว่าการเปิดซื้อขายต่อเนื่องอาจลดความส าคญัของ
การเปิดเผยขอ้มูล และอาจท าให้เพิม่โอกาสในการปัน่
ราคาหุน้ได ้ 

ทัง้นี้ ไดเ้สนอใหซ้ือ้ขายตัง้แต่ 5, 7, 10 วนั จนถงึ 30 วนั 

4 - FA 1 
- บจ. 2  
- บลจ. 1 

เปิดซื้อขายต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ลงทุนได้รบัทราบขอ้มูล
แล้ว และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและไม่ ให้เกิดปัญหา 
Selling pressure  

ทัง้นี้ ได้ให้ความเห็นเพิม่เตมิว่าหากมเีหตุใดเพิม่ขึ้นมา 
ควรมเีครือ่งหมายทีแ่สดงใหท้ราบว่ามขีอ้มลูเพิม่เตมิ และ
ควรมมีาตรการลงโทษบุคคลทีท่ าใหหุ้น้ถกูขึน้ SP 

- - FA 4  
- บจ. 1  
- บลจ. 2  

 ส าหรบัการด าเนินการกรณีทีบ่รษิทัมเีหตุการณ์ส าคญัทีโ่ดยปกตแิล้วตอ้งขึน้เครื่องหมาย SP อกีใน
ระหว่างทีถู่กขึน้ SP หรอืในช่วงทีเ่ปิดซื้อขาย เช่น บรษิทัไม่ส่งงบการเงนิ หรอืบรษิทัเขา้ขา่ยอาจถูก
เพกิถอน มทีัง้ผูท้ีเ่หน็ว่าควรนบัระยะเวลาขึน้ SP จากเหตุแรก และผูท้ีเ่หน็ควรพจิารณาแต่ละเหตุแยก
จากกนั  

สมาคม/ชมรมสว่นใหญ่ (3 แหง่) และ 13% ของผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ เหน็ว่าควรนับระยะเวลาขึน้ 
SP จากเหตุแรกทีเ่กดิ และไม่ต่อระยะเวลาขึน้ SP อกีแมจ้ะเกดิเหตุการณ์ใหม่ เพื่อไม่ใหผู้ล้งทุน
สบัสน เนื่องจากไดต้กลงกบัผูล้งทุนแลว้ว่าจะเปิดซื้อขายเมื่อใด และเพื่อป้องกนักรณีบรษิทัเจตนาส่ง
หรอืไมส่ง่ขอ้มลูเพือ่ใหเ้ปิดหรอืหยดุพกัการซือ้ขาย อยา่งไรกต็าม มผีูท้ีเ่หน็ว่าแมจ้ะไมข่ึน้ SP เพิม่ แต่
ควรมกีารแจง้ขา่วเพิม่เตมิหรอืความคบืหน้าในเรือ่งทีส่ าคญัของบรษิทัดว้ย เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลู
ทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัสถานการณ์ของบรษิทัมากทีส่ดุ 

ในขณะทีส่ว่นใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอืน่ๆ (60%) เหน็ควรนับระยะเวลาขึน้ SP ตามแต่ละเหตุที่
เกดิขึน้ เนื่องจากเหน็ว่าควรเตอืนใหผู้ล้งทุนทราบว่าบรษิทัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิจงึต้องขยาย
เวลาขึน้ SP ใหน้านขึน้ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัรบีด าเนินการเพือ่เปิดเผยขอ้มลูใหถู้กตอ้ง นอกจากนี้ จะท า
ใหผู้ล้งทนุทราบว่าบรษิทัมกีีปั่ญหาและมเีวลาพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิดว้ย    

สว่นสมาคม/ชมรมอกี 1 แหง่ และ 27% ของผูต้อบแบบสอบถามอืน่ๆ ไมแ่สดงความเหน็ในเรือ่งนี้ 
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 นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัไดข้อความเหน็จากผูเ้กีย่วขอ้งว่า หากมกีารเปิดใหซ้ือ้ขายในระหว่าง
ทีบ่รษิทัยงัเปิดเผยขอ้มลูไมค่รบถว้น ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ควรปรบัปรงุมาตรการเพกิถอนหรอืไม ่ 

- ควรเพกิถอนบรษิทัทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารเพกิเฉยต่อการเปิดเผยขอ้มลูหรอืไม ่ 

สมาคม/ชมรม 2 แห่ง และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ (46%) เหน็ว่าควรเพกิถอน
บริษัทดังกล่าว ทัง้นี้  ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าในการจะเพิกถอน ต้องพิจารณาจากสาเหตุที่
กรรมการและผู้บรหิารเพกิเฉยจรงิๆ ไม่ควรเพกิถอนในกรณีที่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้
รวมทัง้ควรมมีาตรการลงโทษเพิม่เตมิในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารไม่ปฏบิตัติามหน้าที ่และ
เพือ่กระตุน้ใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารไมใ่หเ้พกิเฉยต่อการปฏบิตัติามเกณฑ ์ 

ในขณะที ่27% ของผูต้อบแบบสอบถามอืน่ๆ ไมเ่หน็ดว้ย โดยใหเ้หตุผลว่าการเพกิถอนบรษิทัจะ
ท าให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเกดิความเสยีหาย ในขณะที่กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ถอืหุ้นใหญ่ที่ไม่
เปิดเผยขอ้มูลอาจได้รบัประโยชน์ เนื่องจากจะไม่มผีูเ้ขา้มาตรวจสอบการท างานได้ และมผีูท้ี่
เหน็ว่าควรพจิารณาจากเจตนาของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นส าคญั 

สว่นสมาคม/ชมรมอกี 2 แหง่ และ 27% ของผูต้อบแบบสอบถามอืน่ๆ ไมแ่สดงความเหน็ในเรือ่งนี้ 

- ควรลดระยะเวลาแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหส้ัน้ลง เพื่อกระตุ้นใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มูลโดยเรว็ และ
ความเสีย่งจากการเปิดซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่ปัีญหาหรอืไม ่ 

มสีมาคม/ชมรม 1 แห่ง และ 20% ของผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ ทีเ่หน็ควรลดระยะเวลาแกไ้ข
เหตุเพิกถอน โดยให้เหตุผลว่าระยะเวลาแก้ไขปัจจุบันนานเกนิไป ควรกระตุ้นให้บรษิัทรีบ
ด าเนินการแกไ้ข และมผีูท้ีเ่สนอว่าไมค่วรใหเ้วลาแกไ้ขสัน้กว่า 1 ปี 

ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ (53%) ไม่เหน็ดว้ยกบัการลดระยะเวลาแกไ้ขเหตุเพกิ
ถอน เนื่องจากเหน็ว่าควรพจิารณาเป็นรายกรณีตามความรา้ยแรงของปัญหา ซึง่บางกรณีบรษิทั
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแกไ้ข เชน่ กรณีเขา้เหตุเพกิถอนเรื่องผลการด าเนินงาน และมกีรณี
ทีต่อ้งมกีารประสานงานกบับุคคลภายนอก เชน่ ผูส้อบบญัช ีเพือ่แกไ้ขเหตุเพกิถอนอกีดว้ย  

นอกจากนี้ มผีูใ้หค้วามเหน็ว่าบรษิทัจะไม่สามารถแกไ้ขได้หากลดเวลาแกไ้ขเหตุเพกิถอน เมื่อ
พจิารณาจากประวตักิารแกไ้ขเหตุเพกิถอนทีผ่า่นมา อยา่งไรกต็าม มผีูใ้หค้วามเหน็ว่าควรมกีาร
เปิดเผยความคบืหน้าใหผู้ล้งทนุทราบเป็นระยะดว้ย  

สว่นสมาคม/ชมรมอกี 3 แหง่ และ 27% ของผูต้อบแบบสอบถามอืน่ๆ ไมแ่สดงความเหน็ในเรือ่งนี้  

 ผูแ้สดงความเหน็ส่วนใหญ่ เหน็ว่าควรเปิดซื้อขายในหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่างแกไ้ขเหตุเพกิ
ถอนในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัทีไ่ม่เปิดเผยขอ้มลู โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ควรใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุน
อย่างเท่าเทยีม และให้ผู้ลงทุนตดัสนิใจซื้อขายเอง ซึ่งรวมทัง้ใหผู้้ลงทุนรายอื่นสามารถรวบรวมหุ้น
เพือ่ใหเ้ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของบรษิทัต่อไป  
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2.  กรณีหลกัทรพัยจ์ะถกูเพิกถอน 

 ผูแ้สดงความเหน็ส่วนใหญ่เหน็ว่าควรเปิดใหผู้ล้งทุนซื้อขายได้ (สมาคม/ชมรม 3 แห่ง และ 64% ของ
ผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ลงทุนพจิารณาซื้อขายหลกัทรพัย์ครัง้สุดทา้ยก่อนที่
บรษิทัจะถูกเพกิถอนในลกัษณะเดยีวกบักรณีการเพกิถอนหลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจ และยงัเป็นโอกาส
ใหแ้ก่ผูล้งทุนรายอื่นทีต่อ้งการรวบรวมหุน้เพื่อใหไ้ด้เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทั ทัง้นี้ มผีูใ้หค้วามเหน็
เพิม่เติมว่าอาจต้องพจิารณาว่าผู้ลงทุนที่เข้าซื้อหุ้นในช่วงก่อนเพกิถอน จะต้องปฏิบตัิตามเกณฑ ์
tender offer หรอืไม ่  

 ส าหรบัวธิกีารซื้อขายนัน้ มผีูท้ีเ่สนอใหซ้ื้อขายดว้ยเงนิสดเท่านัน้ และหา้มใช ้Margin ในการซื้อขาย
และแสดงเครือ่งหมายชดัเจนว่าอยูร่ะหว่างเพกิถอน 

 ส าหรบัระยะเวลาทีใ่หซ้ือ้ขาย มผีูเ้สนอตัง้แต่ 7 วนัท าการ 1 เดอืน และ 3 เดอืน 

 ส าหรบัผูท้ีไ่ม่เหน็ควรเปิดซื้อขาย ได้แก่ สมาคม/ชมรม 1 แห่ง และ 16% ของผูต้อบแบบสอบถาม
อื่นๆ ใหเ้หตุผลว่าเพื่อป้องกนัการเทขายจากผูท้ีถ่อืหุน้อยู่ โดยการเปิดใหซ้ื้อขายได้จะเป็นการเพิม่
ความเสีย่งใหผู้ล้งทนุรายใหม ่ในขณะทีผู่ท้ ีล่งทนุในหลกัทรพัยอ์ยู่ก่อนแลว้จะมโีอกาสตดิตามขอ้มลูได้
ทนัเหตุการณ์มากกว่า 

 สว่นสมาคม/ชมรมอกี 2 แหง่ และ 20% ของผูต้อบแบบสอบถามอื่นๆ ไม่แสดงความเหน็/ไม่มขีอ้สรุป
ในเรือ่งนี้  

 


