
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบั           
การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพกิถอนหลกัทรพัยแ์ละหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู  

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจากผูใ้หค้วามเหน็ผ่านทางเวบ็ไซต์ระหว่างวนัที ่          
19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2563 รวม 19 ราย ซึ่งประกอบด้วยบรษิัทจดทะเบยีน 8 ราย, บรษิัทที่ปรกึษากฎหมาย            
2 ราย, ทีป่รกึษาทางการเงนิ (FA) 4 ราย, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 1 ราย, ผูล้งทุน 1 ราย, ชมรมวาณิชธนกจิ               
(IB Club), สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA), และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) โดยมรีายละเอยีดความเหน็
และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้ 

ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะน าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ที่ได้รบัจากการรบัฟังความคิดเห็นในครัง้นี้ มาใช้
ประกอบการพจิารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัย ์
และหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมูล 
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ประเดน็หารือท่ี 1: การปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัย ์

ข้อเสนอท่ี 1: ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหลกัทรพัย์ กรณีบริษัทจดทะเบียนไม่น าส่งงบการเงินเกินกว่า                    
6 เดือนนับแต่วนัครบก าหนด1 

เสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการประกาศเขา้เหตุเพกิถอน เนื่องจากการไม่น าส่งงบการเงนิภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไม่ว่างวดเดยีวหรอืหลายงวด เป็นเหตุเพกิถอนเดยีวทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดความซบัซอ้นของ
ขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี้ 
- ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศเขา้เหตุเพกิถอนเฉพาะงบการเงนิงวดแรกที่บรษิัทจดทะเบียนไม่น าส่งเกินกว่า           

6 เดอืนนบัแต่วนัครบก าหนด (บรษิทัจดทะเบยีนเขา้สู ่Stage 12) โดยหากบรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิงวด
ถดั ๆ ไปทีเ่กนิกว่า 6 เดอืนนับแต่วนัครบก าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะไม่ประกาศเขา้เหตุเพกิถอนอกี แต่จะออก
ขา่วแจง้การไมน่ าสง่งบการเงนิในแต่ละงวดและก าหนดระยะเวลาในการแกไ้ข เพือ่ใหผู้ล้งทนุและบรษิทัจดทะเบยีน
ทราบ  

- หากบรษิทัจดทะเบยีนน าสง่งบการเงนิทีไ่มน่ าส่งเกนิกว่า 6 เดอืนนบัแต่วนัครบก าหนด ไดค้รบทกุงวด ภายใน 2 ปี
นับจากวนัที่ประกาศเขา้เหตุเพกิถอน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะประกาศย้ายบรษิทัจดทะเบียนจาก Stage 1 เขา้สู่ 
Stage 23  

- เมือ่เขา้สู ่Stage 2 แลว้ หากบรษิทัจดทะเบยีนน าสง่งบการเงนิทีไ่มน่ าสง่ไดค้รบทกุงวด และน าสง่งบการเงนิภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 2 งวดติดต่อกนั (โดยรายงานผู้สอบบญัชตี้องไม่มลีกัษณะที่ท าให้งบการเงนิไม่น่าเชื่อถอื) 
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่เข้าสู่  Stage 2 (ไม่สามารถขอขยายเวลาได้) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศย้าย                   
บรษิทัจดทะเบยีนออกจาก Stage 2 เพือ่กลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- ทัง้นี้ บรษิทัจดทะเบยีนมเีวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนทัง้กระบวนการ (ทัง้ Stage 1 และ Stage 2 รวมกนั) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี เทา่กบัปัจจุบนั 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่ (84%) เหน็ด้วย ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน 6 ราย, ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย,       

ผูล้งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมผีูเ้สนอแนะเพิม่เตมิว่า ก่อนเพกิถอน ควรใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ชีแ้จงสาเหตุของปัญหาใหผู้ล้งทนุทราบ  

• มบีรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 1 ราย ไม่เหน็ดว้ย โดยเสนอใหร้ะยะเวลาแกไ้ขเหตุเพกิถอนรวมทัง้กระบวนการ
เป็น 2 ปี คอื ใหเ้วลา Stage ละ 1 ปี เนื่องจากงบการเงนิเป็นขอ้มลูส าคญัส าหรบัผูล้งทนุ    

 

 

 

                                                           
1 คอื บรษิทัจดทะเบยีนไม่น าสง่งบการเงนิหรอืน าส่งล่าช้า เกนิกวา่ 6 เดอืน หรอืน าสง่งบการเงนิที่ผูส้อบบญัชแีสดงความเหน็ว่างบการเงนิ
ไมถู่กตอ้ง หรอืบรษิทัจดทะเบยีนไมน่ าสง่งบการเงนิทีส่ านักงาน ก.ล.ต. สัง่แกไ้ขหรอืน าสง่ล่าชา้ เกนิกวา่ 6 เดอืน 
2 Stage 1: เป็นช่วงทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งด าเนินการแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหห้มดไป  
3 Stage 2: เป็นช่วงทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งด าเนินการเพื่อใหม้คีณุสมบตักิลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้ 
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ข้อเสนอท่ี 2: ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเพิกถอนหลกัทรพัย์ กรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบ (AC)          
ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

เสนอปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การเพกิถอนหลกัทรพัย์ กรณีทีบ่รษิทัจดทะเบยีนม ีAC ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด โดย
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศเขา้เหตุเพกิถอนและอาจพจิารณาเพกิถอนบรษิทัจดทะเบยีน เมือ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้
เครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพกัการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน (เนื่องจากเหตุทีบ่รษิทัจดทะเบยีนม ีAC  
ไม่ครบตามจ านวนทีก่ าหนด) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 2 ปีแลว้ และบรษิทัจดทะเบยีนยงัคงไม่สามารถตัง้ AC 
ไดค้รบตามจ านวนทีก่ าหนด  
ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่ (84%) เหน็ด้วย ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน 7 ราย, ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย, FA 3 ราย, 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 1 ราย, ผูล้งทนุ 1 ราย, IB Club และ ThaiBMA โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
o ควรก าหนดระยะเวลาเป็น 1 ปี โดยบรษิทัจดทะเบยีนอาจขอขยายระยะเวลาไดอ้กี 1 ปี รวมเป็น 2 ปี แทนการ

ใหร้ะยะเวลา 2 ปีในทกุกรณี โดยการขยายเวลาใหพ้จิารณาว่าบรษิทัจดทะเบยีนมเีหตุเพกิถอนอืน่ประกอบดว้ย
หรอืไม ่ซึง่อาจท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนนานขึน้ 

o ควรก าหนดเวลาที่ส ัน้ลงและมีมาตรการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน เช่น เมื่อขึ้น
เครื่องหมาย SP ครบ 6 เดอืน บรษิทัจดทะเบยีนอาจขอขยายระยะเวลาได้อกี 6 เดอืน ทัง้นี้ ขยายได้ไม่เกนิ            
2 ครัง้ เป็นตน้  

o ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการแต่งตัง้เป็น AC ได้ในกรณีที่                  
บรษิทัจดทะเบยีนไมส่ามารถแต่งตัง้ AC ได ้หรอื การใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยมสีทิธเิสนอชื่อและคดัเลอืกกรรมการ
เพือ่มาชว่ยแกไ้ขเหตุเพกิถอนในรปูแบบ Cumulative voting 

• TIA, บรษิทัจดทะเบยีน และ FA รวม 3 รายไม่เหน็ดว้ย โดยเหน็ว่าการม ีAC ไม่ครบเป็นระยะเวลานานอาจส่งผล
ใหก้ารตรวจสอบขอ้มลูและการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีนขาดประสทิธภิาพหรอืขาดความน่าเชื่อถอืซึ่งอาจ
เพิม่ความเสยีหายต่อบรษิทัได ้โดยอาจก าหนดระยะเวลา 1 ปี และตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจส่งผูแ้ทนหรอืแต่งตัง้ AC 
ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนจนกว่าบรษิทัจะสามารถแต่งตัง้ AC รายใหมไ่ด ้     

ข้อเสนอท่ี 3: ยกเลิกหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัย ์กรณีบริษทัจดทะเบียนมีสินทรพัยล์ดลงอย่างมีนัยส าคญั  

เสนอยกเลิกเหตุเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนมสีนิทรพัย์ที่ใช้ในการด าเนินการลดลงหรือจะลดลงในจ านวนที่มี
นยัส าคญั เนื่องจากเป็นเพยีงเรื่องทีเ่กีย่วเนื่องและสามารถพจิารณาไดจ้ากกรณผีลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของ
บริษัทจดทะเบียนมีความไม่มัน่คงกรณีอื่นได้ เช่น การหยุดประกอบกิจการ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อ               
งบการเงนิ 3 ปีตดิต่อกนั บรษิทัจดทะเบยีนมสีว่นของผูถ้อืหุน้น้อยกว่าศนูย์  

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่ (89%) เหน็ด้วย ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน 7 ราย, ทีป่รกึษากฎหมาย 1 ราย, FA 4 ราย, 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 1 ราย, ผูล้งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยเหน็ว่าเป็นการลดความ
ซ ้าซอ้น เนื่องจากผูถ้อืหุน้สามารถรบัทราบขอ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ เชน่ ขา่ว หรอืงบการเงนิ หรอืใน
บางกรณี บรษิทัจดทะเบยีนอาจตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นท ารายการดว้ย 

• ที่ปรึกษากฏหมาย 1 รายไม่เห็นด้วย เนื่องจากเหตุเพิกถอนอื่นอาจไม่ครอบคลุมกรณีสินทรพัย์ลดลงอย่างมี
นยัส าคญั และเสนอใหป้รบัปรงุถอ้ยค า เพือ่ใหห้ลกัเกณฑม์คีวามชดัเจนขึน้ 
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ข้อเสนอท่ี 4: ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรพัย ์กรณีบริษทัจดทะเบียนช าระบญัชีเพ่ือเลิกกิจการ  

เสนอปรับปรุงเหตุเพิกถอนเป็น “เมื่อบริษัทจดทะเบียนเลิกกิจการ ” จากปัจจุบันที่ก าหนดเหตุเพิกถอนว่า                   
“เมือ่บรษิทัจดทะเบยีนช าระบญัชเีพือ่เลกิกจิการ” 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่ (89%) เหน็ด้วย ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน 7 ราย, ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย, 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิว่าการช าระบญัชใีช้
เวลานานแตกต่างกนัตามแต่ละกรณี  

ข้อเสนอท่ี 5: ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักระบวนการเพิกถอน  

เสนอปรบัปรงุกระบวนการเพกิถอน ดงันี้   
- ยกเลิกการก าหนดให้บรษิัทจดทะเบียนต้องแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิ (FA) เพื่อร่วมจดัท าแผนแก้ไขเหตุ               

เพกิถอน และตอ้งขออนุมตัแิผนแกไ้ขเหตุเพกิถอนจากผูถ้อืหุน้ เพื่อเป็นการลดภาระการด าเนินการและคา่ใชจ้่าย
ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยใหเ้ป็นทางเลอืกของบรษิทัจดทะเบยีนในการพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้ FA 
หรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

- ยกเลกิการแบ่งระยะเวลาการแกไ้ขเหตุเพกิถอนเรือ่งฐานะการเงนิออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก ่NC-1, NC-2 และ NC-3 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินการกบัเหตุเพกิถอนกรณีอืน่ ๆ   

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่ (74%) เห็นด้วย ได้แก่ บรษิัทจดทะเบียน 7 ราย, FA 4 ราย, บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทนุ 1 ราย, ผูล้งทนุ 1 ราย และ ThaiBMA โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
o ควรเปิดโอกาสใหบ้รษิทัจดทะเบยีนอาจพจิารณาแต่งตัง้ FA ไดห้ากมคีวามจ าเป็น 
o ควรใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยมสีทิธขิอแต่งตัง้ FA หรอืเปลีย่นแปลงกรรมการได ้หากไมม่คีวามคบืหน้าเป็นระยะเวลา

หนึ่ง 
o บรษิทัจดทะเบยีนมรีะยะเวลาแกไ้ขเหตุเพกิถอนกรณีต่าง ๆ น้อยเกนิไป 

• TIA และทีป่รกึษากฏหมาย 2 ราย รวม 3 ราย ไม่เหน็ด้วยกบัการยกเลกิการแต่งตัง้ FA และขออนุมตัแิผนจาก           
ผูถ้อืหุน้ โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
o ควรม ีFA เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิของบรษิัท เพราะอาจมกีรณีผู้บรหิาร

ประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิต ่ากว่าความเป็นจรงิซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้ได ้
o ควรคงหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัแิผนแกไ้ขเหตุเพกิถอน โดยอาจใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีร่วบรวมจ านวนหุน้

ไดพ้อสมควร สามารถยืน่หนงัสอืต่อบรษิทักรณีไมเ่หน็ดว้ยกบัแผนดงักล่าว เพือ่ขอใหจ้ดัประชมุผูถ้อืหุน้ได ้
o ควรคงหลกัเกณฑ์การใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัแิผนแกไ้ขเหตุเพกิถอน และแต่งตัง้ FA เพื่อร่วมจดัท าแผน เพื่อใหม้ี

ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจาก FA ซึง่จะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทนุ 
• IB Club ไม่เหน็ดว้ยกบัการยกเลกิ NC-1, NC-2 และ NC-3 โดยเหน็ว่าการแบ่งระยะเวลาการแกไ้ขเหตุเพกิถอน 

เพือ่ใหผู้ล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูซึง่สะทอ้นถงึสถานการณ์ของบรษิทัจดทะเบยีนในการแกไ้ขเหตุเพกิถอนทีช่ดัเจน 
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ประเดน็หารือท่ี 2: การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อเสนอท่ี 1: เพ่ิมเติมเหตกุารณ์ท่ีมีนัยส าคญัท่ีบริษทัจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมลู 

เสนอเพิม่เตมิเหตุการณ์ที่บรษิทัจดทะเบยีนต้องเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้ เพื่อใหค้รอบคลุมขอ้มลูต่างๆ ทีม่คีวาม
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทนุของผูล้งทนุมากขึน้ ไดแ้ก ่
- กรณีศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย ์
- กรณีมกีารยืน่ขอฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัจดทะเบยีนมคีวามคบืหน้าเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการ 
- กรณีบริษัทจดทะเบียนเข้าเหตุเพิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์หลัก  (Home 

Exchange)4 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ทกุรายเหน็ดว้ย โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 

o ควรเพิม่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกรณีทีม่กีารเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้กูเ้พื่อลงมตใินเรือ่งทีต่อ้งได้
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 75% ของเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้กูท้ีร่่วมประชุม เช่น กรณีเรยีกประชุมเพื่อลงมติ
แกไ้ขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหรอืวนัครบก าหนดช าระเงนิ การลด ยกเลกิ เปลีย่นแปลงจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ
ดอกเบี้ย หรอืทีต่อ้งช าระตามหุน้กู ้การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหลกัทรพัยอ์ื่น การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑก์าร
ประชมุผูถ้อืหุน้กู ้เป็นตน้ เนื่องจากเป็นเรือ่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้กูอ้ยา่งมนียัส าคญัแมจ้ะยงั
ไม่เป็นเหตุผดินัดช าระหนี้  เพราะอาจเป็นการขอปรบัโครงสรา้งหนี้ของหุน้กู ้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบท าให้
บรษิทัประกาศไมจ่่ายเงนิปันผล 

o ควรก าหนดระยะเวลาทีช่ดัเจนเมื่อมมีตกิารประชุมผูถ้อืหุน้กูท้ีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงหุน้กูห้รอืขอ้ก าหนด
สทิธขิองหุน้กู ้ 

o ควรก าหนดความถี่ในการเปิดเผยขอ้มูลความคบืหน้าเกีย่วกบัการฟ้ืนฟูกจิการ รวมถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลู ใหช้ดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 กรณีบรษิทัจดทะเบยีนต่างประเทศแบบ Secondary Listing 
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ข้อเสนอท่ี 2: ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยข้อมลูกรณีมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือเกิด Events of Default (EOD)5 

เนื่ องจากที่ผ่านมามีการผิดนัดช าระหนี้หรือเกิด  EOD ที่แม้มีมูลค่าไม่ถึงมูลค่าขัน้ต ่ าตามที่หลักเกณฑ์ของ                   
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด6 แต่ส่งผลกระทบต่อสทิธิของผู้ถือหุ้นอย่างมนีัยส าคญั ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จึงขอเสนอ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทจดทะเบียนผิดนัดช าระหนี้                 
สถาบนัการเงนิ หรอืเกดิ EOD ในหุ้นกู้หรอืตัว๋แลกเงนิ โดยไม่ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่า ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีผดินัดเจ้าหนี้
การคา้ 

ส าหรบักรณีอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ เชน่ บรษิทัยอ่ยผดินดัช าระหนี้หรอืเกดิ EOD หรอืบรษิทัจดทะเบยีนผดินดั
ช าระหนี้กรณีอื่น ๆ เป็นต้น ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้เมื่อรายการมมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน เชน่หลกัเกณฑปั์จจุบนั 

ความเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บั 
• ผูใ้หค้วามเหน็ส่วนใหญ่ (95%) เหน็ด้วย ได้แก่ บรษิทัจดทะเบยีน 7 ราย, ทีป่รกึษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย, 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 1 ราย, ผูล้งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
ดงันี้ 
o การไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในกรณีทีบ่รษิทัผดินัดช าระหนี้สถาบนัการเงนิ หรอืเกดิ EOD ในหุน้กูห้รอืตัว๋แลก

เงนิ จะชว่ยใหห้ลกีเลีย่งกรณี Cross Default และชว่ยใหบ้รษิทัจดทะเบยีนดแูล Covenant ไดเ้ขม้งวดมากขึน้   
o ควรใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลในทุกครัง้ทีเ่กดิ EOD ในหุน้กู้ โดยเฉพาะกรณี Cross Default ทัง้นี้ อาจก าหนด

มูลค่าขัน้ต ่าที่ให้เปิดเผยข้อมูล และให้เปิดเผยข้อมูลหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผิดนัดเนื่องจาก Cross Default ด้วย  
นอกจากนี้ ควรก าหนดระยะเวลาในการเปิดเผยขอ้มลูทีช่ดัเจน เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัท าและเผยแพร่ราคา
ปิดของตราสารหนี้ ณ สิน้วนั 

o ในกรณีทีส่ญัญากูย้มืเงนิมกีารก าหนดระยะเวลาทีใ่หบ้รษิทัด าเนินการแกไ้ขการไม่ช าระหนี้ไดโ้ดยไม่ถอืเป็น
การผดินัดช าระนี้ (Remedy Period) ควรใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว และ
เป็นการผดินดัช าระหนี้สถาบนัการเงนิ หรอืเกดิ EOD ในหุน้กูห้รอืตัว๋แลกเงนิ ทีส่ง่ผลกระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้
อยา่งมนียัส าคญั โดยไมก่ าหนดมลูคา่ขัน้ต ่า ทัง้นี้ ไมร่วมกรณีผดินดัเจา้หนี้การคา้ 

o ควรก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าส าหรบักรณี EOD ในหุ้นกู้หรอืตัว๋แลกเงนิ เนื่องจาก EOD อาจเกดิได้จากหลาย
สาเหตุ โดยบางเหตุอาจไมไ่ดก้ระทบสทิธขิองผูถ้อืหุน้อยา่งมนียัส าคญั  

o อาจไม่ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของกรณี EOD แต่ก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการผดินัดช าระหนี้สถาบนัไว้ที่ 3% 
เนื่องจากการผดินดัช าระหนี้กบัสถาบนัการเงนิเป็นขอ้ตกลงระหว่างบรษิทัจดทะเบยีนและสถาบนัการเงนิ 

o ควรก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าเป็นรอ้ยละ 2-3 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 
• บรษิทัจดทะเบยีน 1 รายไม่เหน็ดว้ย โดยเหน็ว่าควรก าหนดมลูค่ารายการ EOD ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนตอ้งเปิดเผย

ขอ้มลูทีร่อ้ยละ 5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน เชน่เดยีวกบักรณีของบรษิทัยอ่ยเกดิ EOD  
• ThaiBMA เสนอว่าควรก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลู ในกรณีทีม่กีารเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้กูเ้พื่อลงมติ

ในเรื่องที่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 เพราะอาจเป็นการขอปรบัโครงสร้างหนี้ของหุ้นกู้ ซึ่งอาจท าให้                      
บรษิทัจดทะเบยีนประกาศไมจ่่ายปันผล 

                                                           
5 เช่น ไดร้บัหนงัสอืบอกกล่าวทวงถามใหช้ าระหน้ี (Notice) จากเจา้หน้ีหรอืเกดิเหตุการณ์ผดินัดตามที่ระบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าที่
ของผูอ้อกตราสารหน้ี 
6 หลกัเกณฑปั์จจบุนัก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าทีต่อ้งเปิดเผย คอื รอ้ยละ 5 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 


