สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การยกเว้นการดาเนินมาตรการ C
กรณี บริษทั จดทะเบียนมีส่วนของผูถ้ ือหุ้น
น้ อยกว่า 50% ของทุนชาระแล้ว เป็ นการชัวคราว
่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการยกเว้นการดาเนินมาตรการ C กรณีบริษทั จดทะเบียนมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50% ของ
ทุนชาระแล้วเป็ นการชัวคราว
่
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น ที่ได้รบั จากผู้แสดงความคิดเห็นรวม
จานวน 35 ราย ประกอบด้วย บริษทั จดทะเบียน 5 ราย ทีป่ รึกษาทางการเงิน 19 ราย ทีป่ รึกษากฎหมาย 1 ราย
บริษทั หลักทรัพย์ 1 ราย บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน 2 ราย ผูล้ งทุน 3 ราย สมาคมบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (maiA) ชมรมเลขานุ การบริษทั ไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย (TIA) โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
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ประเด็นหารือ
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีแ่ พร่ระบาดในปั จจุบนั ส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัวโลก
่
และส่งผลกระทบต่อบริษทั จดทะเบียน จนอาจทาให้จานวนบริษทั จดทะเบียนที่
มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50% ของทุนชาระแล้วเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ การดาเนินมาตรการ C กับบริษทั จด
ทะเบียนทีป่ ระสบเหตุดงั กล่าวอาจไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอแนวทาง
เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดแก่บริษทั จดทะเบียน ดังนี้
1. ยกเว้นการดาเนินมาตรการ C กับบริษทั จดทะเบียนทีม่ สี ่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50 % ของทุนชาระ
แล้ว เป็ นการชัวคราว
่
จนถึงงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยกเว้นการดาเนินมาตรการ C ตามข้อ 1 กับบริษทั จด
ทะเบียนทีม่ สี ว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50 % ของทุนชาระแล้ว ซึง่ ถูกขึน้ เครือ่ งหมาย C อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั
3. ระหว่างทีม่ กี ารยกเว้นการดาเนินมาตรการ C ข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสดงข้อมูลส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ต่อทุนชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียนบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผลู้ งทุน
ใช้พจิ ารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน
สรุปความเห็นที่ ได้รบั
ผูแ้ สดงความเห็นได้แสดงความเห็นแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. ไม่เห็นด้วยกับการยกเว้นการดาเนินมาตรการ C เป็ นการชัวคราว
่
เนื่องจากเห็นว่ามาตรการ C ช่วยเตือน
ผูล้ งทุนให้ระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนในบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึง
ไม่ควรยกเว้นการดาเนินมาตรการดังกล่าว โดยมีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
o การยกเว้นการดาเนินมาตรการ C จะเป็ นการเพิม่ ความเสีย่ งแก่ผลู้ งทุนรายย่อย โดยอาจเป็ นการ
บิดเบือนข้อมูล และทาให้ผลู้ งทุนสับสน
o ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเพิม่ เครื่องหมายสาหรับบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID19 เพื่อให้ผลู้ งทุนมีขอ้ มูลเพิม่ เติมว่าบริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกดาเนินมาตรการ C บริษทั ใดทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจาก COVID-19
o เสนอให้พ ิจ ารณายกเว้ น หลัก เกณฑ์ ท่ีเ ป็ นภาระกับ บริษัท จดทะเบีย น เช่ น การจัด Public
Presentation การดาเนินการซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนด้วยบัญชี Cash Balance เป็ น
ต้น แทนการยกเว้นการดาเนินมาตรการ C เป็ นการชัวคราว
่
หรืออาจพิจารณากาหนดแนวทางอื่น
แทนการจัด Public Presentation เช่น การชี้แ จงข้อมูล ผ่า นระบบตลาดหลักทรัพ ย์ฯ หรือ การ
ประชุมผ่านทาง VDO Conference หรือทางโทรศัพท์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นทางเลือกและช่วยลดภาระ
ของบริษทั จดทะเบียนทีถ่ กู ขึน้ เครือ่ งหมาย C ภายใต้สถานการณ์ในปั จจุบนั
o บริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกขึน้ เครื่องหมาย C ควรมีการนาเสนอข้อมูล Business Model ของกิจการ
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร ควรเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ติดต่อกัน
8 ไตรมาส หรือจนกว่าจะได้รบั การปลดเครื่องหมาย โดย Broker ควรมีส่วนในการให้ขอ้ มูลนี้กบั
ลูกค้า กรณีลกู ค้ามีคาสังซื
่ อ้ ขาย
ผูแ้ สดงความเห็น : ชมรมเลขานุการบริษทั ไทย, ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย รวมถึง
ผูล้ งทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุนและบริษทั หลักทรัพย์บางราย
2
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2. เห็นด้วยกับการยกเว้นการดาเนินมาตรการ C เป็ นการชัวคราว
่
และเห็นว่าการกาหนดระยะเวลาในการ
ยกเว้นการดาเนินมาตรการ C จนถึงงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ควรมีความยืดหยุน่ เนื่องจาก
สถานการณ์อาจยืดเยือ้
ผู้แ สดงความเห็น : บริษัท จดทะเบีย นที่ใ ห้ค วามเห็น ทุ ก รายและสมาคมบริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ รวมถึงผูล้ งทุน, บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุนและทีป่ รึกษาทางการเงินบางราย
3. เห็นด้วยกับการยกเว้นการดาเนินมาตรการ C เฉพาะบริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
แต่ไม่ควรยกเว้นให้กบั บริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกขึน้ เครื่องหมาย C อยูแ่ ล้วในปั จจุบนั โดยมีความเห็นเพิม่ เติม
ดังนี้
o ไม่ควรยกเว้น ให้กบั บริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้น เครื่องหมาย C อยู่แล้วในปั จจุบนั เนื่องจากผล
ประกอบการของบริษทั จดทะเบียนดังกล่าวอาจไม่ได้เป็ นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 แต่อาจยกเว้นให้ไม่ตอ้ งจัดทา Public Presentation ทุกไตรมาส เพือ่ ช่วยลดภาระของ
บริษทั จดทะเบียนแทน
o ยังควรให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกขึน้ เครื่องหมาย C รวมทัง้ บริษทั จด
ทะเบียนทีไ่ ด้รบั การยกเว้นมาตรการ C อันเนื่องมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่า 50% ของทุน
ชาระแล้ว ยังต้องดาเนินการซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านัน้ ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันผลกระทบทาง
ลบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงข้อกาหนดดังกล่าวก็มไิ ด้ก่อให้เกิดภาระเพิม่ เติมใด ๆ
ต่อบริษทั จดทะเบียน
o การพิจารณาผ่อนผันควรพิจารณาเป็ นรายกรณีน่าจะมีความเหมาะสมกว่า เช่น ไม่ควรยกเว้น
ให้กบั กลุ่มทีม่ ี Equity / Paid up ต่ากว่า 50% ของทุนชาระแล้ว มาก
ผูแ้ สดงความเห็น : ทีป่ รึกษากฎหมาย และทีป่ รึกษาทางการเงินบางราย
ความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากการพิจารณาความเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ประกอบกับคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพ
บัญชี (กกบ.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มมี าตรการผ่อนปรนชัวคราวเกี
่
ย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีจาก
สถานการณ์ COVID-19 เช่น การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการหนี้สนิ
เป็ นต้น ซึง่ น่ าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID -19 ทีอ่ าจมีต่อฐานะการเงินของบริษทั จดทะเบียนได้ ดังนัน้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นว่าหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมาตรการ C ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเหมาะสมแล้ว
ในส่ วนของ Public Presentation นั น้ ในปั จจุ บ ัน บริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะจัด ท าผ่ านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังสามารถเปิ ดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามในขณะที่ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์
ดังกล่าวได้ดว้ ย
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