
 

 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดร้่วมแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการยกเวน้การด าเนินมาตรการ C กรณีบรษิทัจดทะเบยีนมสีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50% ของ
ทนุช าระแลว้เป็นการชัว่คราว  

 
ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเห็นที่ได้รบัจากผู้แสดงความคดิเห็นรวม

จ านวน 35 ราย ประกอบดว้ย บรษิทัจดทะเบยีน 5 ราย ทีป่รกึษาทางการเงนิ 19 ราย ทีป่รกึษากฎหมาย 1 ราย 
บรษิทัหลกัทรพัย์ 1 ราย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการลงทุน 2 ราย ผูล้งทุน 3 ราย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ (maiA) ชมรมเลขานุการบรษิทัไทย ชมรมวาณิชธนกจิ และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย (TIA) โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การยกเว้นการด าเนินมาตรการ C  
กรณีบริษทัจดทะเบยีนมีส่วนของผูถ้ือหุ้น 

น้อยกว่า 50% ของทุนช าระแลว้ เป็นการชัว่คราว 
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ประเดน็หารือ 

 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีแ่พร่ระบาดในปัจจุบนัส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก และส่งผลกระทบต่อบรษิทัจดทะเบยีน จนอาจท าใหจ้ านวนบรษิทัจดทะเบยีนที่
มสี่วนของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50% ของทุนช าระแลว้เพิม่ขึน้อย่างมาก ซึง่การด าเนินมาตรการ C กบับรษิทัจด
ทะเบยีนทีป่ระสบเหตุดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเสนอแนวทาง
เพือ่บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิแกบ่รษิทัจดทะเบยีน 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 
 

สรปุความเหน็ท่ีได้รบั 

ผูแ้สดงความเหน็ไดแ้สดงความเหน็แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงันี้ 
1. ไม่เหน็ดว้ยกบัการยกเวน้การด าเนินมาตรการ C เป็นการชัว่คราว เนื่องจากเหน็ว่ามาตรการ C ช่วยเตอืน

ผูล้งทุนใหร้ะมดัระวงัในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจลงทุนในบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึ
ไมค่วรยกเวน้การด าเนินมาตรการดงักล่าว โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิ ดงันี้ 
o การยกเวน้การด าเนินมาตรการ C จะเป็นการเพิม่ความเสีย่งแก่ผูล้งทุนรายย่อย โดยอาจเป็นการ

บดิเบอืนขอ้มลู และท าใหผู้ล้งทนุสบัสน  
o ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจเพิม่เครื่องหมายส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-

19 เพื่อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มูลเพิม่เตมิว่าบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กด าเนินมาตรการ C บรษิทัใดทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19  

o เสนอให้พิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ที่เป็นภาระกับบริษัทจดทะเบียน เช่น การจัด Public 
Presentation การด าเนินการซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนดว้ยบญัช ีCash Balance เป็น
ตน้ แทนการยกเวน้การด าเนินมาตรการ C เป็นการชัว่คราว หรอือาจพจิารณาก าหนดแนวทางอื่น
แทนการจัด Public Presentation เช่น การชี้แจงข้อมูลผ่านระบบตลาดหลักทรพัย์ฯ หรือการ
ประชุมผ่านทาง VDO Conference หรอืทางโทรศพัท์ เป็นตน้ เพื่อเป็นทางเลอืกและชว่ยลดภาระ
ของบรษิทัจดทะเบยีนทีถ่กูขึน้เครือ่งหมาย C ภายใตส้ถานการณ์ในปัจจุบนั 

o บรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กขึน้เครื่องหมาย C ควรมกีารน าเสนอขอ้มูล Business Model ของกจิการ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทัง้ ผูบ้รหิาร ควรเขา้ร่วมกจิกรรม Opportunity Day ตดิต่อกนั 
8 ไตรมาส หรอืจนกว่าจะไดร้บัการปลดเครื่องหมาย โดย Broker ควรมสี่วนในการใหข้อ้มลูนี้กบั
ลกูคา้ กรณีลกูคา้มคี าสัง่ซือ้ขาย 

ผูแ้สดงความเหน็ : ชมรมเลขานุการบรษิทัไทย, ชมรมวาณิชธนกจิ และสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย รวมถงึ
ผูล้งทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุและบรษิทัหลกัทรพัยบ์างราย 
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2. เหน็ด้วยกบัการยกเว้นการด าเนินมาตรการ C เป็นการชัว่คราว และเหน็ว่าการก าหนดระยะเวลาในการ
ยกเวน้การด าเนินมาตรการ C จนถงึงวดบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ควรมคีวามยดืหยุน่ เนื่องจาก
สถานการณ์อาจยดืเยือ้ 

ผู้แสดงความเห็น : บริษัทจดทะเบียนที่ให้ความเห็นทุกรายและสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็เอไอ รวมถงึผูล้งทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการลงทนุและทีป่รกึษาทางการเงนิบางราย 

3. เหน็ดว้ยกบัการยกเวน้การด าเนินมาตรการ C เฉพาะบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 
แต่ไมค่วรยกเวน้ใหก้บับรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กขึน้เครื่องหมาย C อยูแ่ลว้ในปัจจุบนั โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิ
ดงันี้   
o ไม่ควรยกเว้นให้กบับรษิัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C อยู่แล้วในปัจจุบนั เนื่องจากผล

ประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวอาจไม่ได้เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 แต่อาจยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งจดัท า Public Presentation ทกุไตรมาส เพือ่ชว่ยลดภาระของ
บรษิทัจดทะเบยีนแทน  

o ยงัควรใหก้ารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนทีถู่กขึน้เครื่องหมาย C รวมทัง้บรษิทัจด
ทะเบยีนทีไ่ด้รบัการยกเว้นมาตรการ C อนัเนื่องมาจากส่วนของผูถ้อืหุน้น้อยกว่า 50% ของทุน
ช าระแลว้ ยงัตอ้งด าเนินการซื้อดว้ยบญัช ีCash Balance เท่านัน้ ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัผลกระทบทาง
ลบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมถงึขอ้ก าหนดดงักล่าวกม็ไิดก้่อใหเ้กดิภาระเพิม่เตมิใด ๆ 
ต่อบรษิทัจดทะเบยีน   

o การพจิารณาผ่อนผนัควรพจิารณาเป็นรายกรณีน่าจะมคีวามเหมาะสมกว่า เช่น ไม่ควรยกเว้น
ใหก้บักลุ่มทีม่ ีEquity / Paid up ต ่ากว่า 50% ของทนุช าระแลว้ มาก  

ผูแ้สดงความเหน็ : ทีป่รกึษากฎหมาย และทีป่รกึษาทางการเงนิบางราย 

 
ความเหน็ของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

จากการพจิารณาความเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวชิาชพี
บญัช ี(กกบ.) เมื่อวนัที ่17 เมษายน 2563 ได้มมีาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิางการบญัชจีาก
สถานการณ์ COVID-19 เชน่ การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์การประมาณการหนี้สนิ 
เป็นตน้ ซึง่น่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจาก COVID -19 ทีอ่าจมตี่อฐานะการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนได ้ดงันัน้ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึเหน็ว่าหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัมาตรการ C ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนัมคีวามเหมาะสมแลว้  

ในส่วนของ Public Presentation นัน้ ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะจัดท าผ่านช่องทาง
อเิล็กทรอนิกส์ได้ และยงัสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสอบถามในขณะที่ประชุมผ่านช่องทางอเิล็กทรอนิกส์
ดงักล่าวไดด้ว้ย  


