สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น: การทบทวนหลักการหยุดพักการซือ้ ขาย (Suspension - SP)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การทบทวนหลักการหยุดพักการซื้อขาย
(Suspension - SP)
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บทนา
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้รบั ข้อเสนอแนะให้ทบทวนหลักการเรื่องการหยุด
พักการซื้อขายหลักทรัพย์ (Suspension - SP) เป็ นเวลานาน โดยเสนอแนะว่าควรเปิ ด โอกาสให้ผลู้ งทุนซื้อ
ขายหลักทรัพย์ได้แม้ว่า บริษัทจดทะเบีย นไม่ได้เปิ ด เผยข้อมูล ส าคัญที่อาจมีผลกระทบกับราคาได้อย่า ง
เพียงพอ
 โดยทีห่ ลักการปั จจุบนั หนึ่งในวัตถุ ประสงค์ของการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ คือ เพื่อรอให้บริษัท
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึง่ การซื้อขายจะหยุดพัก
จนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลได้ซง่ึ อาจใช้ระยะเวลานาน ทาให้ผลู้ งทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ (มี exit)
โดยข้อเสนอแนะทีใ่ ห้ม ี exit นัน้ เนื่องจากถือได้ว่าการทีบ่ ริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลมาแล้วเป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เป็ นสัญญาณทีผ่ ลู้ งทุนอาจพิจารณาได้ว่าบริษทั เริม่ มีปัญหา ซึง่ เป็ นข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจแล้ว
 การขึน้ เครื่องหมาย SP เป็ นประเด็นทีซ่ บั ซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทัง้ ในแง่ความเข้าใจและ
ความเสีย่ งของผูล้ งทุน โดยเฉพาะผูท้ จ่ี ะเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องคานึงถึงผลกระทบของการขึน้ หรือ
ปลด SP และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้หารือและรับฟั ง
ความเห็น จากผู้เ กี่ย วข้องบน Website ระหว่ า งวัน ที่ 28 กันยายน - 26 ตุล าคม 2561 และในช่ว งเวลา
เดียวกันได้รบั ฟั งความคิดเห็นกับสมาคมและชมรมต่างๆ รวม 6 แห่ง ได้แก่
ο สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
ο สมาคมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
ο ชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club)
ο ผูแ้ ทนจากสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ (ASCO)
ο สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA)
ο สมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) และผูจ้ ดั การกองทุน
โดยได้หารือเกีย่ วกับความเหมาะสมในการเปิ ดซือ้ ขายใน 2 ช่วงคือ
1) การเปิ ดซือ้ ขาย กรณีหลักทรัพย์ถกู ขึน้ SP เป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากบริษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูล
2) การเปิ ดซือ้ ขาย กรณีหลักทรัพย์จะถูกเพิกถอน
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ความคิดเห็นจากสมาคมและชมรมต่างๆ ดังกล่าว และผูต้ อบแบบสอบถาม 30 ราย
ซึง่ ประกอบด้วยสมาคม/ชมรม ได้แก่ TLCA, maiA, IB Club, ASCO, TIA และผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ
ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน (บจ.) 9 ราย ทีป่ รึกษาทางการเงิน (FA) 5 ราย ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย บริษทั
หลักทรัพย์จดั การลงทุน (บลจ.) 3 ราย บริษทั หลักทรัพย์ (บล.) 1 ราย และผูล้ งทุน 5 ราย จึงขอสรุปผลการ
รับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รวบรวมมาในเอกสารฉบับนี้ โดยสามารถสรุปความเห็นทีไ่ ด้รบั เป็ น 2 แนวทาง
1) ขึน้ SP จนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูล ตามแนวทางปั จจุบนั
2) เปิ ดซือ้ ขาย โดยความเห็นมีทงั ้ ทีเ่ สนอให้เปิ ดซือ้ ขายเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนขึน้ SP ต่อ หรือ
ทีเ่ สนอให้เปิ ดให้ซอ้ื ขายไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตอ้ ง SP อีก
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะนาความคิดเห็นของ
ทุกท่านมาร่วมพิจารณาประกอบการกาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งดังกล่าวต่อไป
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สรุปความคิ ดเห็นที่ได้รบั
1. กรณี หลักทรัพย์ถกู ขึน้ SP เป็ นระยะเวลานาน เนื่ องจากบริ ษทั ไม่เปิ ดเผยข้อมูล
1) แนวทางที่ 1: ขึน
้ SP จนกว่าบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลตามแนวทางปัจจุบนั

- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
- ไม่สง่ งบการเงินตามกาหนด
- งบการเงินไม่ถูกต้อง

SP จนแก้ไข
ได้

เพิกถอน

 ผูท้ เ่ี ห็นด้วยกับแนวทางนี้: สมาคม/ชมรม 1 แห่ง ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย บจ. 6 ราย บล. 1 ราย
และผูล้ งทุน 1 ราย
 ความเห็นของผูท้ เ่ี ห็นด้วย
- ผูล้ งทุนควรได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอและทันเวลาในการพิจารณาซือ้ ขายหลักทรัพย์
- โครงสร้างผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแตกต่างจากตลาด
หลักทรัพ ย์อ่นื ที่ขบั เคลื่อนด้ว ยผู้ลงทุน สถาบัน การให้ผู้ล งทุนรายย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ใ น
ขณะทีบ่ ริษทั ไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายและ
ราคาของหลักทรัพย์โดยรวมได้
- การขึน้ SP จนกว่าบริษทั จะเปิ ดเผยข้อมูล จะเป็ นการป้ องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทม่ี ปี ั ญหา
และไม่ให้มกี ารใช้ inside information เพื่อหาประโยชน์ รวมทัง้ ไม่ให้เกิดแรงเทขายและเป็ น
ช่องทางปั น่ ราคาได้ ซึ่งเป็ นหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์อ่นื ๆ และ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตลาดทุนไทย
- การเปิ ดซือ้ ขายอาจทาให้ไม่มมี าตรการทีใ่ ช้บงั คับให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูล ส่งผลให้บริษทั ลดการ
ให้ความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลและทาให้เครื่องหมาย SP ไม่แตกต่างจากเครื่องหมาย
อืน่ ๆ
2) แนวทางที่ 2: เปิ ดซื้อขายเป็ นระยะเวลาหนึ่ งหรือเปิ ดซื้อขายต่อเนื่ อง
SP xx วัน

หรือ

SP xx วัน

ซือ้ ขาย yy วัน
ซือ้ ขายต่อเนื่อง

เพิกถอน
เพิกถอน

 ผูท้ เ่ี ห็นด้วยกับแนวทางนี้: สมาคม/ชมรม 4 แห่ง FA 5 ราย บจ. 3 ราย บลจ. 3 ราย และผูล้ งทุน 4 ราย
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 ความเห็นของผูท้ เ่ี ห็นด้วย
- ตลาดหุ้นควรมีสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพ ย์เป็ นพื้นฐาน ส่วนการขึ้น SP นัน้ เป็ น
มาตรการเพือ่ ใช้บงั คับกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
- ผูล้ งทุนได้รบั ทราบแล้วว่ามีขอ้ มูลสาคัญทีย่ งั ไม่เปิ ดเผย
- แม้ในปั จจุบนั ผูล้ งทุนจะสามารถโอนหุน้ ระหว่างกันได้โดยตรงแต่มตี น้ ทุนสูง จึงควรเปิ ดโอกาสให้
ผูล้ งทุนใช้ดุลยพินิจตัดสินใจซื้อขายเองได้ ถือเป็ นการให้ทางออกหรือทางเลือกกับผูล้ งทุนโดย
ไม่จากัดสิทธิ
- การทีห่ นุ้ ถูก SP เป็ นระยะเวลานานเป็ นการลงโทษผูถ้ อื หุน้ มากกว่าบริษทั
 ผูท้ เ่ี ห็นด้วยส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการกาหนดมาตรการเพื่อจากัดความเสีย่ งในการซื้อขาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการขึน้ เครือ่ งหมาย NC (Non-compliance) และออกข่าวเตือนผูล้ งทุน และการกาหนดให้ซ้อื ด้วย
บัญชี Cash Balance เพื่อเตือนให้ผลู้ งทุนทราบถึงความผิดปกติ และระมัดระวังในการลงทุน รวมทัง้
ช่วยป้ องกันและจากัดการเก็งกาไร
มีผู้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า ควรมีขอ้ ความแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นว่า หลักทรัพย์ถูกขึน้ NC เนื่องจาก
สาเหตุ ใ ด ก่ อ นการส่ ง ค าสัง่ ซื้อ ในขัน้ ตอนสุ ด ท้า ย หรือ ก าหนดให้ผู้ล งทุ น ซื้อ ขายผ่ า นเจ้า หน้ า ที่
การตลาดเท่านัน้ โดยเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดต้องแจ้งเตือนผูล้ งทุนก่อนส่งคาสังซื
่ อ้ หลักทรัพย์ทกุ ครัง้
อย่างไรก็ตาม มีผูท้ เ่ี ห็นว่าควรให้ซ้อื ขายโดยวิธปี กติ เนื่องจากผูล้ งทุนได้ ทราบข้อมูลทัวกั
่ นแล้วและ
ตัดสินใจเองได้ นอกจากนี้ ยังมีผทู้ เ่ี สนอให้ซ้อื ขายเฉพาะในช่วง Call market เพื่อไม่ปิดโอกาสซื้อ
หลักทรัพย์ของผูล้ งทุนที่ไม่มเี งินสดฝากในบัญชีบริษทั หลักทรัพย์ ในกรณีทต่ี ้องซื้อด้วยบัญชี Cash
balance
 สาหรับ ระยะเวลาขึ้น SP ที่เหมาะสมก่อนการเปิ ดให้ซ้อื ขายนัน้ ผู้แสดงความเห็นมีความเห็น ที่
หลากหลาย ดังนี้
ระยะเวลา SP และเหตุผล

สมาคม/ชมรม
(แห่ง)

3-6 เดือน เพื่อให้ผลู้ งทุนทัง้ รายเก่าและรายใหม่แน่ ใจว่า
บริษั ท มีปั ญ หาและระมัด ระวัง ในการตัด สิน ใจลงทุ น
ในขณะทีผ่ บู้ ริหารมีเวลาเพียงพอแล้วในการแก้ไขปั ญหา

2

30 วัน เนื่องจากเป็ นระยะเวลาทีเ่ พียงพอให้ผลู้ งทุนรับรู้
ข้อมูลโดยทัวกั
่ นและมันใจว่
่ าบริษทั มีปัญหา และสามารถ
พิจารณาข้อมูลและสถานะของบริษทั อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น

2

1-2 วัน, 7-10 วัน เพียงพอทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะตัดสินใจได้

-

ผูต้ อบแบบสอบถาม
อืน่ ๆ (ราย)
(นอกจากนี้ มีสมาชิก
AIMC ทีเ่ ห็นด้วยกับ
ข้อเสนอนี้)
- FA 4
- บจ. 1
- บลจ. 3
- FA 1
- บจ. 2
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 สาหรับระยะเวลาซื้อขาย ผูแ้ สดงความเห็นมีความเห็นทีห่ ลายหลาย ทัง้ ให้ซ้อื ขายเพียงช่วงหนึ่ง และ
ให้ซอ้ื ขายต่อเนื่อง ดังนี้
ระยะเวลาซือ้ ขายและเหตุผล

สมาคม/ชมรม
(แห่ง)

เปิ ดซื้อขายระยะเวลาหนึ่งก่อนขึ้น SP ต่อ เนื่องจาก
เพียงพอแล้วต่อการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุน โดย
เห็น ว่า การเปิ ด ซื้อขายต่อเนื่ องอาจลดความสาคัญ ของ
การเปิ ดเผยข้อมูล และอาจทาให้เ พิม่ โอกาสในการปั น่
ราคาหุน้ ได้

4

ผูต้ อบแบบสอบถาม
อืน่ ๆ (ราย)
- FA 1
- บจ. 2
- บลจ. 1

ทัง้ นี้ ได้เสนอให้ซอ้ื ขายตัง้ แต่ 5, 7, 10 วัน จนถึง 30 วัน
เปิ ดซื้อขายต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล
แล้ ว และเพื่ อ เพิ่ ม สภาพคล่ อ งและไม่ ใ ห้ เ กิด ปั ญหา
Selling pressure

-

- FA 4
- บจ. 1
- บลจ. 2

ทัง้ นี้ ได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า หากมีเหตุใดเพิม่ ขึ้นมา
ควรมีเครือ่ งหมายทีแ่ สดงให้ทราบว่ามีขอ้ มูลเพิม่ เติม และ
ควรมีมาตรการลงโทษบุคคลทีท่ าให้หนุ้ ถูกขึน้ SP
 สาหรับการดาเนินการกรณีทบ่ี ริษทั มีเหตุการณ์ สาคัญทีโ่ ดยปกติแล้วต้องขึน้ เครื่องหมาย SP อีกใน
ระหว่างทีถ่ ูกขึน้ SP หรือในช่วงทีเ่ ปิ ดซื้อขาย เช่น บริษทั ไม่ส่งงบการเงิน หรือบริษทั เข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอน มีทงั ้ ผูท้ เ่ี ห็นว่าควรนับระยะเวลาขึน้ SP จากเหตุแรก และผูท้ เ่ี ห็นควรพิจารณาแต่ละเหตุแยก
จากกัน
สมาคม/ชมรมส่วนใหญ่ (3 แห่ง) และ 13% ของผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ เห็นว่าควรนับระยะเวลาขึน้
SP จากเหตุแรกทีเ่ กิด และไม่ต่อระยะเวลาขึน้ SP อีกแม้จะเกิดเหตุการณ์ ใหม่ เพื่อไม่ให้ผลู้ งทุน
สับสน เนื่องจากได้ตกลงกับผูล้ งทุนแล้วว่าจะเปิ ดซื้อขายเมื่อใด และเพื่อป้ องกันกรณีบริษทั เจตนาส่ง
หรือไม่สง่ ข้อมูลเพือ่ ให้เปิ ดหรือหยุดพักการซือ้ ขาย อย่างไรก็ตาม มีผทู้ เ่ี ห็นว่าแม้จะไม่ขน้ึ SP เพิม่ แต่
ควรมีการแจ้งข่าวเพิม่ เติมหรือความคืบหน้าในเรือ่ งทีส่ าคัญของบริษทั ด้วย เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูล
ทีแ่ ท้จริงเกีย่ วกับสถานการณ์ของบริษทั มากทีส่ ดุ
ในขณะทีส่ ว่ นใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอืน่ ๆ (60%) เห็นควรนับระยะเวลาขึน้ SP ตามแต่ละเหตุท่ี
เกิดขึน้ เนื่องจากเห็นว่าควรเตือนให้ผลู้ งทุนทราบว่าบริษทั ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติมจึงต้องขยาย
เวลาขึน้ SP ให้นานขึน้ ซึง่ จะทาให้บริษทั รีบดาเนินการเพือ่ เปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง นอกจากนี้ จะทา
ให้ผลู้ งทุนทราบว่าบริษทั มีกป่ี ั ญหาและมีเวลาพิจารณาข้อมูลเพิม่ เติมด้วย
ส่วนสมาคม/ชมรมอีก 1 แห่ง และ 27% ของผูต้ อบแบบสอบถามอืน่ ๆ ไม่แสดงความเห็นในเรือ่ งนี้
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 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ขอความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องว่า หากมีการเปิ ดให้ซอ้ื ขายในระหว่าง
ทีบ่ ริษทั ยังเปิ ดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรปรับปรุงมาตรการเพิกถอนหรือไม่
- ควรเพิกถอนบริษทั ทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารเพิกเฉยต่อการเปิ ดเผยข้อมูลหรือไม่
สมาคม/ชมรม 2 แห่ง และส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ (46%) เห็นว่าควรเพิกถอน
บริษัทดังกล่ า ว ทัง้ นี้ ให้ความเห็น เพิ่ม เติม ว่า ในการจะเพิกถอน ต้องพิจ ารณาจากสาเหตุ ท่ี
กรรมการและผู้บริหารเพิกเฉยจริงๆ ไม่ควรเพิกถอนในกรณีท่เี ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
รวมทัง้ ควรมีมาตรการลงโทษเพิม่ เติมในกรณีทก่ี รรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ และ
เพือ่ กระตุน้ ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ให้เพิกเฉยต่อการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
ในขณะที่ 27% ของผูต้ อบแบบสอบถามอืน่ ๆ ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าการเพิกถอนบริษทั จะ
ทาให้ผถู้ ือหุ้นรายย่อยเกิดความเสียหาย ในขณะที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นใหญ่ ท่ไี ม่
เปิ ดเผยข้อมูล อาจได้รบั ประโยชน์ เนื่องจากจะไม่มผี ูเ้ ข้ามาตรวจสอบการทางานได้ และมีผทู้ ่ี
เห็นว่าควรพิจารณาจากเจตนาของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นสาคัญ
ส่วนสมาคม/ชมรมอีก 2 แห่ง และ 27% ของผูต้ อบแบบสอบถามอืน่ ๆ ไม่แสดงความเห็นในเรือ่ งนี้
- ควรลดระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนให้สนั ้ ลง เพื่อ กระตุ้นให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลโดยเร็ว และ
ความเสีย่ งจากการเปิ ดซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ทีม่ ปี ั ญหาหรือไม่
มีสมาคม/ชมรม 1 แห่ง และ 20% ของผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ ทีเ่ ห็นควรลดระยะเวลาแก้ไข
เหตุเพิกถอน โดยให้เ หตุผลว่ า ระยะเวลาแก้ไขปั จ จุบ ัน นานเกิน ไป ควรกระตุ้น ให้บ ริษัทรีบ
ดาเนินการแก้ไข และมีผทู้ เ่ี สนอว่าไม่ควรให้เวลาแก้ไขสัน้ กว่า 1 ปี
ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ (53%) ไม่เห็นด้วยกับการลดระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิก
ถอน เนื่องจากเห็นว่าควรพิจารณาเป็ นรายกรณีตามความร้ายแรงของปั ญหา ซึง่ บางกรณีบริษทั
ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข เช่น กรณีเข้าเหตุเพิกถอนเรื่องผลการดาเนินงาน และมีกรณี
ทีต่ อ้ งมีการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผูส้ อบบัญชี เพือ่ แก้ไขเหตุเพิกถอนอีกด้วย
นอกจากนี้ มีผใู้ ห้ความเห็นว่าบริษทั จะไม่สามารถแก้ไขได้หากลดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน เมื่อ
พิจารณาจากประวัตกิ ารแก้ไขเหตุเพิกถอนทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม มีผใู้ ห้ความเห็นว่า ควรมีการ
เปิ ดเผยความคืบหน้าให้ผลู้ งทุนทราบเป็ นระยะด้วย
ส่วนสมาคม/ชมรมอีก 3 แห่ง และ 27% ของผูต้ อบแบบสอบถามอืน่ ๆ ไม่แสดงความเห็นในเรือ่ งนี้
 ผูแ้ สดงความเห็นส่วนใหญ่ เห็นว่าควรเปิ ดซื้อขายในหลักทรัพย์ของบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเพิก
ถอนในลักษณะเดียวกันกับบริษทั ทีไ่ ม่เปิ ดเผยข้อมูล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรให้ขอ้ มูลแก่ผลู้ งทุน
อย่างเท่าเทียม และให้ผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อขายเอง ซึ่งรวมทัง้ ให้ผู้ลงทุนรายอื่นสามารถรวบรวมหุ้น
เพือ่ ให้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เพือ่ นาไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหาของบริษทั ต่อไป
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2. กรณี หลักทรัพย์จะถูกเพิ กถอน
 ผูแ้ สดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าควรเปิ ดให้ผลู้ งทุนซื้อขายได้ (สมาคม/ชมรม 3 แห่ง และ 64% ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนพิจารณาซื้อขายหลักทรัพย์ครัง้ สุดท้ายก่อนที่
บริษทั จะถูกเพิกถอนในลักษณะเดียวกับกรณีการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ และยังเป็ นโอกาส
ให้แก่ผูล้ งทุนรายอื่นทีต่ อ้ งการรวบรวมหุน้ เพื่อให้ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในบริษทั ทัง้ นี้ มีผใู้ ห้ความเห็น
เพิม่ เติม ว่า อาจต้องพิจารณาว่า ผู้ลงทุนที่เข้าซื้อหุ้นในช่วงก่อนเพิกถอน จะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์
tender offer หรือไม่
 สาหรับวิธกี ารซื้อขายนัน้ มีผทู้ เ่ี สนอให้ซ้อื ขายด้วยเงินสดเท่านัน้ และห้ามใช้ Margin ในการซื้อขาย
และแสดงเครือ่ งหมายชัดเจนว่าอยูร่ ะหว่างเพิกถอน
 สาหรับระยะเวลาทีใ่ ห้ซอ้ื ขาย มีผเู้ สนอตัง้ แต่ 7 วันทาการ 1 เดือน และ 3 เดือน
 สาหรับผูท้ ไ่ี ม่เห็นควรเปิ ดซื้อขาย ได้แก่ สมาคม/ชมรม 1 แห่ง และ 16% ของผูต้ อบแบบสอบถาม
อื่นๆ ให้เหตุผลว่าเพื่อป้ องกันการเทขายจากผูท้ ถ่ี อื หุน้ อยู่ โดยการเปิ ดให้ซ้อื ขายได้จะเป็ นการเพิม่
ความเสีย่ งให้ผลู้ งทุนรายใหม่ ในขณะทีผ่ ทู้ ล่ี งทุนในหลักทรัพย์อยู่ก่อนแล้วจะมีโอกาสติดตามข้อมูลได้
ทันเหตุการณ์มากกว่า
 ส่วนสมาคม/ชมรมอีก 2 แห่ง และ 20% ของผูต้ อบแบบสอบถามอื่นๆ ไม่แสดงความเห็น/ไม่มขี อ้ สรุป
ในเรือ่ งนี้
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