
 

 
 
 
 
  

เอกสารรบัฟังความคิดเหน็ 
 

การยกเว้นการด าเนินมาตรการ C  
กรณีบริษทัจดทะเบียนมีส่วนของผูถื้อหุ้น 

น้อยกว่า 50% ของทุนช าระแล้ว 
เป็นการชัว่คราว  

 
เปิดรบัฟังความคดิเหน็วนัที ่7 เมษายน  

ถงึ 21 เมษายน 2563 
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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 

1. มาตรการ C (Caution) มไีวเ้พือ่เตอืนผูล้งทนุใหเ้พิม่ความระมดัระวงัในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจลงทุน 
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) จะขึ้นเครื่องหมาย C ไว้ที่หลกัทรพัย์ของ
บรษิทัจดทะเบยีน ในกรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนมเีหตุการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและการด าเนิน
ธุรกจิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ซึง่เหตุในการขึน้เครือ่งหมาย C สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มที ่1: ฐานะการเงนิ  
 สว่นของผูถ้อืหุน้ (Equity) น้อยกว่า 50% ของทนุช าระแลว้ (Paid-up Capital)  

(ทุนช าระแล้วขา้งต้น หมายถงึ ทุนช าระแล้วภายหลงัปรบัปรุงด้วยส่วนต ่ามูลค่าหุน้และส่วนต ่า
จากการปรบัโครงสรา้งทางธุรกจิ ตามแนวทางการค านวณทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด ซึ่งทุน
ช าระแลว้ทีไ่ดจ้ากการค านวณดงักล่าวตอ้งมคีา่มากกว่าศนูย์) 

 บรษิัทจดทะเบยีนที่เป็นสถาบนัการเงนิ บรษิัทหลกัทรพัย์ หรอืบรษิัทประกนัชวีติหรอืประกนั
วนิาศภยั ถูกหน่วยงานก ากบัดูแลมคี าสัง่ทีเ่ปิดเผยเป็นการทัว่ไปใหแ้กไ้ขฐานะการเงนิหรอืการ
ด าเนินงานโดยใหร้ะงบัการด าเนินการบางส่วนหรอืไม่ใหข้ยายธุรกจิเป็นการชัว่คราว และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

 บรษิทัจดทะเบยีน เจ้าหนี้ หรอืหน่วยงานก ากบัดูแล ยื่นค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการของบรษิัท หรอื
บรษิทัจดทะเบยีนถกูเจา้หนี้ยืน่ฟ้องลม้ละลาย และศาลรบัค ารอ้งหรอืค าฟ้องไวแ้ลว้ แลว้แต่กรณี 

กลุ่มที ่2: งบการเงนิ 
 รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนมีลักษณะไม่แสดง

ความเห็น เนื่องจากถูกจ ากดัขอบเขตการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยบรษิทัจดทะเบียน หรอื
กรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน 

 ส านักงาน ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนแกไ้ขงบการเงนิ หรอืมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ด าเนินการจดัใหม้กีารตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ (Special Audit) 

กลุ่มที ่3: ลกัษณะธุรกจิ 
 บรษิทัจดทะเบยีนทีม่สีนิทรพัยท์ัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดในรปูของเงนิสดหรอืหลกัทรพัยร์ะยะสัน้ 

(Cash Company) 

ทัง้นี้  บริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไข
เหตุการณ์ดงักล่าวต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Public Presentation) ทกุไตรมาส นอกจากนี้ ใน
การซื้อหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียนดงักล่าวจะต้องด าเนินการซื้อด้วยบญัชแีคชบาลานซ์ (Cash 
Balance) เทา่นัน้ 

2. ปัจจุบนั มบีรษิทัจดทะเบยีนทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย C รวมทัง้สิน้ 18 บรษิทั ซึง่ทัง้หมดเป็น
กรณีทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50% ของทนุช าระแลว้   
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็หารือ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในปัจจุบนัส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก รวมทัง้เศรษฐกจิของประเทศไทย ซึง่ประเทศต่าง ๆ ไดม้มีาตรการสกดักัน้
การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว เช่น Lockdown, ปิดประเทศ, จ ากดัการเดินทาง, ปิดการให้บรกิารใน
หลายธุรกจิเป็นการชัว่คราว เป็นตน้ อนัสง่ผลกระทบต่อธุรกจิต่าง ๆ เป็นอยา่งมาก ทัง้ผลประกอบการและ
ฐานะการเงนิ ซึง่ไมใ่ชภ่าวะปกตขิองการด าเนินธุรกจิ  

 สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนด้วยเช่นกนั จนอาจท าให้จ านวนบริษัทจด
ทะเบยีนทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50% ของทุนช าระแลว้เพิม่ขึน้อยา่งมาก การด าเนินมาตรการ C กบั
บรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระสบเหตุดงักล่าวจงึอาจไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั นอกจากนี้ ยงัอาจท า
ให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขปัญหาฐานะการเงนิได้ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนหรือการกู้ยืมเงนิ 
เนื่องจากผูล้งทนุสถาบนัอาจมขีอ้จ ากดัการลงทนุในบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยมาตรการ C  

 ขอ้มลูฐานะการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนสามารถแสดงไดด้งัตารางดา้นล่างนี้   

Equity / Paid-up  
ในปัจจบุนั  

ผลขาดทุนท่ีอาจจะท าให้บริษทัจดทะเบียนเข้าขา่ยมาตรการ C  
รวม 

ไม่เกิน 100 ลบ. 100 ลบ. - < 200 ลบ. > 200 ลบ. 

50% – <100% 11 บรษิทั  7 บรษิทั  22 บรษิทั  40 บริษทั  

100% - 200%  2 บรษิทั  13 บรษิทั  117 บรษิทั  132 บริษทั 

> 200%  2 บรษิทั  - 495 บรษิทั  497 บริษทั 

รวม 15 บริษทั  20 บริษทั  634 บริษทั   

 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอเสนอแนวทางเพือ่บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิแกบ่รษิทัจดทะเบยีน ดงันี้   

1. ยกเวน้การด าเนินมาตรการ C กบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่สี่วนของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50 % ของทุนช าระ
แลว้ เป็นการชัว่คราว จนถงึงวดบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

2. เพือ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะยกเวน้การด าเนินมาตรการ C ตามขอ้ 1 กบับรษิทัจด
ทะเบยีนทีม่สีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50 % ของทนุช าระแลว้ ซึง่ถกูขึน้เครือ่งหมาย C อยูแ่ลว้ในปัจจุบนั  

3. ระหว่างทีม่กีารยกเวน้การด าเนินมาตรการ C ขา้งตน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแสดงขอ้มลูส่วนของผูถ้อื
หุน้ต่อทุนช าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีนบนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ล้งทุน
ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอรบัทราบความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางด าเนินการกบับรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยมาตรการ C โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอื
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรพัย์ฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 ทัง้นี้  หากมีข้อสงสยัเพิ่มเติม 
สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่คุณวารญีา พลิกึเรอืง ฝ่ายนโยบายก ากบัตลาด โทรศัพท์ 02-009-9805 หรอื E-
mail MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัจดทะเบยีน  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุ 
 

 ผูล้งทนุ 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
ท่านเหน็ด้วยกบัการยกเว้นการด าเนินมาตรการ C เป็นการชัว่คราว จนถงึงวดบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม่ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ E-mail: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th 
ภายในวนัที ่21 เมษายน 2563  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 


