การรับฟั งความคิดเห็น
เรื่อง มาตรการเตือนผูล้ งทุน

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม ศ. สังเวียน

ประเด็นหารือ
1. มาตรการเตือนผูล้ งทุน
2. ปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing)

2

1. มาตรการเตือนผูล้ งทุน
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มาตรการกากับ บจ. ปัจจุบนั
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล : ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง และทันเวลา
ซื้อขายปกติ

หยุดพักการซื้อขาย

ขอให้ชี้แจงข้อมูล หรือ เตือนผู้ลงทุน
• ติดตาม / ออกหนังสือ / ออกข่าวให้บจ.ชีแ้ จง
• ออกข่าวเตือนผูล้ งทุน / ผูถ้ อื หุน้ ให้ศกึ ษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ
• Public Reprimand
• ขึน้ NP เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบข้อมูล

ขึ้น H / SP เมือ่ มีเหตุการณ์ เช่น
o ไม่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีก่ ระทบฐานะ
การเงิน / ผลดาเนินงาน / การซือ้ ขาย
o ไม่นาส่งงบการเงิน
o งบการเงินไม่ถกู ต้อง

ไม่มี
ระดับ
กลาง

เพิกถอน

หมายเหตุ ตลท. อาจใช้มาตรการข้างต้นควบคูก่ นั ได้
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เกณฑ์ของ ตลท. เทียบกับตลาดตปท. (HKEX, SGX, Bursa Malaysia (BM) , KRX)
เมือ่ เปรียบเทียบแล้วพบว่า ตลท. ยังสามารถเพิม่ มาตรการได้
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล : ครบถ้วน ทัวถึ
่ ง และทันเวลา
ซื้อขายปกติ

ซื้อขายแบบจากัด

หยุดพักการซื้อขาย

ขอให้ชี้แจงข้อมูล หรือ เตือนผู้ลงทุน
•+ ติดตาม
ออกหนัBM)
งสือ / ออกข่าวให้บจ.ชีแ้ จง
ปรับ/ (SGX,
•+ ออกข่
อนผูล้ งทุAudit
น / ผูถ้ อื (SGX
หุน้ ให้โดย
ศกึ ษา
สังให้
่ าวเตืSpecial
ข้อมูประเทศอื
ลก่อนตัดสิ่นนใจ
Regulator เป็ นผู้ดแู ล
• Public
เช่นReprimand
เดียวกับ ก.ล.ต. ของไทย )

ไม่่มมเป็ี น
จัดกลุ
ระดับ
Administrative
Issues +กลาง
มีมาตรการ
เฉพาะ (KRX)

ขึ้น H / SP
เพิกถอน

+ ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้สอบบัญชี
โดยการ เตือน / ปรับ /Reprimand /พักงาน หรือ ถอนชื่อจาก Approved List (HKEX, SGX, BM, KRX)
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เกณฑ์ของ ตลท. เทียบกับตลาดตปท. (HKEX, SGX, BM, KRX)
เกณฑ์ Delisting ด้วยเหตุฐานะการเงินของตลาดหุน้ ต่างประเทศเข้มงวดกว่าของ SET
• SGX : ขาดทุนสุทธิ 3 ปี ล่าสุด(ติดต่อกัน) และ Mkt. Cap ต่ากว่าทีก่ าหนด
• BM : Equity < 25% ของ Paid-up Capital
• KRX : Equity < 50% ของ Paid-up Capital หรือ น้อยกว่า 1 พันล้านวอน
(KOSDAQ) ติดต่อกัน 2 ปี
• HKEX และ SET : Equity < 0
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ข้อหารือ: จัดกลุ่มบจ.ที่มีฐานะการเงินถดถอย หรือมีปัญหาเรื่องงบการเงิน
หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม
ข้อเสนอ: เพิ่ มมาตรการ

รับ (ปัจจุบนั )
ฐานะการเงิ น
• กาไร
• Equity
• FF
งบการเงิ น

ลักษณะธุรกิ จ

SET
3 ปี 50 ลบ.
ปี ล่าสุด 30 ลบ.
300 ลบ.
25%

mai
10 ลบ.
50 ลบ.

• Equity < 25% ของ Paid up ไม่รวมส่วนต่ ามูลค่าหุน้
(งบQ/ปี )
• บริษทั ยื่น หรือถูกเจ้าหนี้ หรือหน่วยงานทางการสัง่
ฟื้ นฟูกจิ การ และศาลรับคาร้องนัน้
• บริษทั ถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย และศาลรับคาร้องนัน้

มีงบการเงินทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐาน • รายงานผูส้ อบบัญชีมลี กั ษณะไม่แสดงความเห็น
บัญชี และไม่มปี ระเด็นเรือ่ งผูส้ อบถูก
เนื่องจากถูกจากัดขอบเขตโดย บจ. หรือผูบ้ ริหารขอ
จากัดขอบเขตโดยผูบ้ ริหาร
งบจ. / แสดงความเห็นว่างบไม่ถูกต้อง / มีเงือ่ นไขที่
เป็ นสาระสาคัญว่าไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน (งบQ/ปี )
• กลต. สังแก้
่ ไขงบหรือสัง่ Special Audit
มีการประกอบธุรกิจภายใต้ same
mgt. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

•

เป็ น Cash Co.* แต่ยงั ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน

เพิ กถอน (ปัจจุบนั )
•
•

Equity ติดลบ ในงบปี
ศาลสังล้
่ มละลาย

ผูส้ อบไม่แสดงความเห็นหรือแสดง
ความเห็นว่าไม่ถูกต้องติดต่อกัน 3 ปี

• เป็ น Cash Co. ทีเ่ ข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอน

* Cash Co. คือกรณีทบ่ี จ.หรือบ.ย่อยจาหน่ ายสท. ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติออกไปทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดจนทา
ให้สท.ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสัน้
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ข้อหารือ: จัดกลุ่มบจ.ที่มีฐานะการเงินถดถอย หรือมีปัญหาเรื่องงบการเงิน
หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม (ต่อ)

เงื่อนไขการจัดกลุ่มบจ.ที่มี
ความเสี่ยง
1. ฐานะการเงิน
2. การเปิ ดเผยงบการเงิน
3. ลักษณะธุรกิจ

ตลท. จะขึ้นเครื่องหมายและรวบรวมรายชื่อให้ผ้ลู งทุน
ทราบ (ประกาศล่วงหน้ า 1 วันก่อนมีผล)
มาตรการ
1. มาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั :
ซือ้ ขายแบบ Cash Balance
2. มาตรการสาหรับบริษทั : มี 2 แนวทาง คือ
(1)* ให้บริษทั จัด Public Presentation พบผู้
ลงทุนและผูเ้ กีย่ วข้องภายใน 15 วันหลังถูก
จัดกลุม่ + ส่งสรุปการประชุม จากนัน้ จึงจัด
ทุก Q หลังกาหนดส่งงบหากไม่ทาอาจ
ลงโทษกรรมการ/ผูบ้ ริหาร
(2) ใช้มาตรการปั จจุบนั
* แนวทางที่ 1 อาจเป็ นมาตรการทีซ่ ้าซ้อน

เงื่อนไขการพ้น
• พ้นเหตุ หรือ
• เข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอน

8

2. การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม
(Backdoor Listing)
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ที่มา
เกณฑ์ปัจจุบนั
รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ (สท.) ทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. มีมลู ค่าการทารายการ ≥100%
2. มีการเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมไปยังเจ้าของ สท. ใหม่
3. ทาให้ผถห. ของบจ.ถือหุน้ < 50% ของ Paid-Up
โดยอาจนับรวมรายการทีเ่ กิดขึน้ ใน 12 เดือน

ผ่อนผันได้ หากเข้าเงือ่ นไขทุกข้อ
1. ธุรกิจมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกัน
2. บจ.ไม่มนี โยบายจะปป.ทีส่ าคัญในธุรกิจหลัก
3. บจ.มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมทีจ่ ะจดทะเบียน
4. ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมของบจ.

ปัญหา : ปั จจุบนั มีบางรายการทีม่ ขี นาดไม่ถงึ 100% แต่โดย Substance เป็ นการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ เช่น
เพิม่ ทุนทาให้มลู ค่าทุนสูงขึน้

ทยอยขายธุรกิจเดิม

ลงทุนธุรกิจใหม่
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ตัวอย่างรายการที่ Substance เป็ นการเปลี่ยนธุรกิจ
ตัวอย่างที่ 1
• บ. ทาธุรกิจอาหารและเกษตรแห่งหนึ่งขายธุรกิจทาอาหารไป เหลือเพียงธุรกิจเกษตร
• ได้มาซึง่ โรงไฟฟ้ า ขนาดรายการ 99%
• ธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้ปีละ 1000 ลบ. ในขณะทีธ่ ุรกิจเกษตรมีรายได้เพียง 1 ลบ.

ตัวอย่างที่ 2
• บ. ทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ได้มาซึง่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ า ขนาดรายการ 98%
• ธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีรายได้ปีละ 1500 ลบ. ในขณะทีธ่ ุรกิจปั จจุบนั มีรายได้เพียง 800 ลบ.
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แนวทางในต่างประเทศ
• เกณฑ์ Backdoor Listing ของ HKEX และ SGX มีการพิจารณา Principle ของรายการ
• HKEX จะพิจาณาว่ารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ < 100% หรือ ไม่ปป.อานาจควบคุม เป็ น Backdoor
listing โดยพิจารณาจากขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบจ. และ มีการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
ยกเลิกธุรกิจเดิม หรือ ธุรกิจเดิมหมดความสาคัญ
ตัวอย่าง: บจ.แห่งหนึ่งทาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ได้ธุรกิจเกมทีม่ ขี นาด < 100% และต่อมาได้ธุรกิจ
เกมมาทีม่ ขี นาด < 100% มาอีก ขณะเดียวกันก็ขายธุรกิจเดิมออกไปจนเกือบหมด HKEX พิจารณาว่า
เป็ นการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ จึงต้องพิสจู น์วา่ บจ.หรือธุรกิจใหม่ผา่ น Profit Test
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ข้อหารือ
• ปรับปรุงเกณฑ์: เพือ่ ให้ ตลท.พิจารณารายการได้ตามเจตนารมณ์ เช่น รายการทีม่ ขี นาดไม่ถงึ 100%
แต่โดย Substance เป็ นการเปลีย่ นแปลงธุรกิจและเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับการพิจารณาเข้าจดทะเบียน
แบบ IPO จึงเสนอเพิม่ เกณฑ์ Backdoor Listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์ IPO ของก.ล.ต. ดังนี้
หากมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ารูปแบบของรายการเป็ นไปตามเกณฑ์ แต่อาจพิจารณาได้วา่ เนื้อหาสาระที ่
แท้จริง (Substance) เข้าลักษณะเป็ นการเลีย่ งเกณฑ์ ตลท. อาจพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเป็ น
Backdoor Listing
• จัดตัง้ Committee สาหรับให้ความเห็นต่อรายการที่เกิดขึน้ : เพือ่ ให้กระบวนการโปร่งใส จะมี
Committee ซึง่ ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในตลาดทุนหรือธุรกิจทีม่ คี วามเป็ นอิสระและผูบ้ ริหารตลท.
เป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อนเสนอ คกก. ตลท.
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