Q&A
เกณฑ์การเปิ ดซื้อขายหลักทรัพย์ชวคราว
ั่
หลังถูกขึน้ เครือ่ งหมาย “SP” มาแล้วระยะหนึ่ ง และก่อนถูกเพิ กถอน
คาถาม
คาตอบ
1 เกณฑ์ “SP” ปรับปรุงใหม่มอี ะไรบ้าง และใช้อย่างไร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั จดทะเบียน (บจ.) ชัวคราว
่
โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี
1) กรณี บจ. ถูกขึน้ SP เฉพาะกรณีไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ไม่สง่ งบ
การเงิน หรือนาส่งงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบ
การเงินไม่ถูกต้อง โดยเมื่อ SP ครบ 3 เดือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเปิ ดให้ซอ้ื ขายชัวคราว
่
1 เดือน ก่อน SP ต่อจนกว่าบริษทั จะแก้
เหตุได้
2) กรณี บจ. ถูกสังเพิ
่ กถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดให้ซอ้ื ขาย
7 วันทาการ ก่อนการเพิกถอน
โดยทัง้ 2 กรณี ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash balance เท่านัน้ และขึน้ เครื่องหมาย
NC (Non-Compliance)
ไม่ได้ หากกรณีทห่ี นุ้ ถูกขึน้ “SP” เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนในเรื่อง
ฐานะการเงินและได้เคยซือ้ ขาย 1 เดือนตามกระบวนการของเหตุเพิกถอน
ดังกล่าวแล้ว จะไม่ได้เปิ ดซือ้ ขายตามเกณฑ์น้อี กี

2 บจ. ทีถ่ ูกขึน้ “SP” และตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยเปิ ดให้ซอ้ื
ขายไปแล้วก่อนหน้าวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ (1 เมษายน
2562) จะได้เปิ ดซือ้ ขายชัวคราวตามเกณฑ์
่
“SP” ใหม่
หรือไม่
3 หาก บจ. ไม่นาส่งงบการเงินจนเป็ นเหตุให้ถูก SP เกิน
ใช่ สามารถกลับมาซือ้ ขายได้ตามวิธปี กติ
กว่า 3 เดือน และต่อมาสามารถแก้ไขเหตุโดยส่งงบ
การเงินทัง้ หมดได้ระหว่างเปิ ดให้ซอ้ื ขายชัวคราว
่
สามารถ
กลับมาซือ้ ขายได้ปกติใช่หรือไม่
4 เกณฑ์น้มี ผี ลกระทบต่อ Warrant / DW / TSR หรือไม่
เกณฑ์น้ใี ช้กบั หุน้ และหลักทรัพย์ทอ่ี า้ งอิงหุน้ นัน้ ๆ ซึง่ จะรวมถึง Warrant /
DW / TSR ด้วย
5 จะเริม่ มีหลักทรัพย์ทเ่ี ปิ ดให้ซอ้ื ขายตามเกณฑ์น้เี มื่อไหร่
1) กรณี บจ. ถูกขึน้ SP เฉพาะกรณีไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ไม่สง่ งบ
การเงิน หรือนาส่งงบการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง จะเริม่ มีหลักทรัพย์เปิ ดให้ซอ้ื ขายชัวคราว
่
1 เดือน ในวันที่
1 - 31 กรกฎาคม 2562
2) กรณี บจ. ถูกสังเพิ
่ กถอน จะเปิ ดให้ซอ้ื ขาย 7 วันทาการก่อนการเพิก
ถอน ซึง่ ไม่สามารถกาหนดวันได้ ขึน้ อยู่กบั การดาเนินการตามขัน้ ตอน
การเพิกถอนของหุน้ นัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากมีบริษทั ทีถ่ ูกประกาศเพิกถอนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสได้ซอ้ื ขาย 7 วันทาการก่อนวันเพิกถอน
6 จะดูรายชื่อหลักทรัพย์เข้าตามเกณฑ์น้ไี ด้จากทีไ่ หน
- ดูได้จากข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ จะเผยแพร่ผ่าน www.set.or.th หรือ
เมื่อไหร่
ระบบ SETSMART ล่วงหน้า 7 วันทาการก่อนเปิ ดให้ซอ้ื ขายชัวคราว
่
- จะระบุระยะเวลาทีเ่ ปิ ดให้ซอ้ื ขาย รวมถึงวิธกี ารซือ้ ขาย (ให้ซอ้ื ด้วยบัญชี
Cash balance และขึน้ NC) ไว้ชดั เจน
7 มีมาตรการดูแลผูล้ งทุน (โดยเฉพาะมือใหม่) ให้ระมัดระวัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้ซอ้ื ด้วยบัญชี Cash balance เท่านัน้ และขึน้
ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าตามเกณฑ์น้อี ย่างไร
เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) เพื่อเตือนให้ผลู้ งทุนใช้ความระมัดระวัง
ในการซือ้ ขาย
8 บจ. ทีเ่ ข้าตามเกณฑ์น้สี ามารถขอยกเว้นการเปิ ดซือ้ ขาย ไม่ได้ เกณฑ์น้ใี ช้กบั ทุกหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าเงื่อนไขตามทีก่ าหนด
หลักทรัพย์ชวคราวได้
ั่
หรือไม่

