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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง
มาตรการเตือนผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น เรื่องมาตรการเตือนผู้ล งทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาความคิดเห็น ของทุกท่านมาร่ว ม
พิจารณาเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ในเรือ่ งนี้ต่อไป
ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูต้ อบแบบสอบถามซึง่
ประกอบไปด้วย บริษทั จดทะเบียน 15 ราย ทีป่ รึกษาทางการเงิน 8 ราย บริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน 1
ราย และชมรมวาณิชธนกิจ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มกี ารรับฟั งความคิดเห็น ในวงกว้า ง
(Public Hearing) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กับบริษทั จดทะเบียนจานวนรวมทัง้ สิน้ 178 บริษทั ทีป่ รึกษา
ทางการเงิน นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย จึงขอรวมความคิดเห็นจาก Public Hearing ไว้ใน
สรุปผลการรับฟั งความคิดเห็น ฉบับ นี้ด้วย ทัง้ นี้ ในส่วนของแผนภาพแสดงสัดส่ว นของผลการรับฟั ง
ความเห็น จะแสดงเฉพาะความเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามเท่านัน้
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ข้อหารือที่ 1: การจัดกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่ มีความเสี่ยงทัง้ ในด้านฐานะการเงิ นถดถอย มี
ปัญหาเรื่องงบการเงิ น หรือการประกอบธุรกิ จไม่เหมาะสม
เพือ่ เตือนผูล้ งทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ ในด้านฐานะ
การเงินถดถอย หรือมีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมซึง่ อาจเข้าข่ายถูกเพิก
ถอนในอนาคต ซึง่ มาตรการเตือนผูล้ งทุนนี้ จะเป็ นมาตรการทีช่ ่วยเสริมให้ผลู้ งทุนเข้าใจถึงสถานการณ์
ของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกาหนดเงื่อนไขในการจัดกลุ่มที่ชดั เจน และ
สอดดคล้องกับคุณสมบัติหรือหน้าที่สาคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เป็ นเงื่อนไขในการรับและเพิกถอน
หลักทรัพย์ ตามตารางด้านล่าง
มาตรการเตือนผู้ลงทุน
1. เงือ่ นไขการจัดกลุ่ม

รายละเอียด
1. ฐานะการเงิน
1
 Equity < 25% ของทุนชาระแล้วไม่รวมส่วนต่ามูลค่าหุน้ โดย
พิจารณาจากงบการเงินรายไตรมาส/และงบการเงินประจาปี
 บริษทั ยืน่ หรือถูกเจ้าหนี้ หรือหน่วยงานทางการสังฟื
่ ้ นฟูกจิ การ และ
ศาลรับคาร้องนัน้
 บริษทั ถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย และศาลรับคาร้องนัน้
2. งบการเงิน
 รายงานการสอบบัญชีมลี กั ษณะไม่แสดงความเห็นเนื่องจากถูกจากัด
ขอบเขตโดยบริษทั จดทะเบียน หรือผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน /
แสดงความเห็นว่างบไม่ถกู ต้อง / มีเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นสาระสาคัญว่าไม่
เป็ นไปตามมาตรฐาน (งบการเงินรายไตรมาส/งบการเงินประจาปี )
 สานักงาน ก.ล.ต. สังแก้
่ ไขงบหรือสัง่ Special Audit

2. มาตรการ

3. ลักษณะธุรกิจ
 เป็ น Cash Company แต่ยงั ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
1. มาตรการการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
 ซือ้ ขายด้วยบัญชีเงินสดแบบ Cash Balance เท่านัน้ คือ ผูล้ งทุน
ต้องวางเงินเต็มจานวนก่อนการซือ้ หลักทรัพย์
2. มาตรการสาหรับบริษทั
 บริษทั จดทะเบียนจัด Public Presentation หรือใช้มาตรการปั จจุบนั

1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยหารือทีป่ ระชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ได้แก่ สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
(TLCA) สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) สมาคมบริษทั จัดการลงทุน (AIMC) สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
(ASCO) และชมรมวาณิชธนกิจ (IB Club) โดยเสนอให้บริษทั ทีม่ ี Equity < 50% ของทุนชาระแล้ว ต้องถูกจัด
กลุ่ม ซึง่ Focus Group บางส่วนเห็นด้วยกับข้อเสนอ 50% แต่บางส่วนเห็นว่าเป็ นเกณฑ์ทส่ี งู เกินไป
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มาตรการเตือนผู้ลงทุน
3. เงือ่ นไขการพ้นจากกลุ่ม

รายละเอียด
บริษัทแก้ไขเหตุนัน้ ๆ ได้ตามรอบงบการเงิน (สาหรับบริษัทที่แก้ไข
เหตุไม่ได้และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จะถูกย้ายจากกลุ่มนี้ไปอยู่ใน
กลุ่มบริษทั ทีเ่ ข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนแทน)
4. วิธกี ารจัดกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมายไว้บนหลักทรัพย์ของบริษทั และ
รวบรวมรายชือ่ บริษทั เพือ่ ให้ผลู้ งทุนเห็นได้ชดั เจน
5. วิธกี ารประกาศและการขึน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อบริษทั ในวันทาการถัดจากวันที่
เครือ่ งหมาย
บริษทั เข้าเหตุ และให้มผี ลวันทาการถัดจากวันประกาศ
ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น
1 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยกับ การเพิ่ม
12%
มาตรการเตือนผู้ลงทุน และการกาหนดเงื่อนไขการ
เห็นด้วย
จัด กลุ่ ม บริษัทจดทะเบีย นที่ม ีค วามเสี่ย งทัง้ ในด้า น
ฐานะการเงิน ถดถอย มีปัญหาเรื่องงบการเงิน หรือ
ไม่เห็นด้วย
88%
กา ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม โ ด ย ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามและ Public Hearing มีความเห็น
เพิม่ เติม ดังนี้
 ควรกาหนดให้บริษทั ทีม่ ี Equity ลดต่ากว่าเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ คือ Equity ต่ากว่า 300 หรือ
50 ล้านบาท สาหรับ SET หรือ mai ตามลาดับ ถูกจัดเข้ากลุ่มนี้ดว้ ย
 ต้องสื่อสารกับนักลงทุนเกีย่ วกับการจัดกลุ่มให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิด ซึ่งอาจเกิด
ผลเสียกับบริษทั จดทะเบียน
 ควรแยกกลุ่ม ฐานะการเงินถดถอย กลุ่มงบการเงิน มีปัญหา และกลุ่มทีท่ าธุรกิจไม่เหมาะสม
ออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การมีฐานะการเงินถดถอยเกิดจากปั ญหาในเชิงกลยุทธ มิได้ม ี
ปั ญหาทางงบการเงินหรือประกอบธุรกิจไม่เหมาะสม หากถูกนามารวมในกลุ่มดังกล่าวจะทาให้
เกิดความเข้าใจผิด และทาให้บริษทั เสียภาพลักษณ์ และชื่อเสียง ฉะนัน้ หากจะพิจารณาเรื่อง
การจัดกลุ่มเพือ่ ประโยชน์แก่ผลู้ งทุน ก็ควรคานึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับบริษทั ด้วย
 ควรให้ระยะเวลาบริษทั จดทะเบียนทาการแก้ไขปั ญหาก่อนถูกจัดกลุ่ม เช่น ควรพิจารณาฐานะ
การเงิน จากงบการเงิน ประจ าปี ทัง้ นี้ เพื่อเปิ ด โอกาสให้ บ ริษัท จดทะเบีย นสามารถแก้ไ ข
เหตุการณ์
 ควรเพิม่ เงื่อนไขในการจัด กลุ่ ม กรณี บ ริษัทจดทะเบีย นถูก หน่ วยงานกากับ ดูแ ล เช่น ธปท.
ก.ล.ต. คปภ. สังการให้
่
แก้ไขฐานะการเงินและการดาเนินงาน
 ควรพิจารณาเพิม่ เงือ่ นไขในการจัดกลุ่ม กรณีศาลมีคาพิพากษาให้บริษทั จดทะเบียนแพ้คดีและ
มีคา่ เสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
 ควรกาหนดระยะเวลาของการเป็ น Cash Company เนื่องจากบางกรณีบริษทั มีการทารายการ
ตามแผนงานซึ่งอาจเกิดสถานะ Cash Company ในช่วงสัน้ ๆ เช่น การขายทรัพย์สนิ โดย
3
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ต่อมาบริษัทมีการน าเงิน ไปลงทุน หรือขยายกิจการ ซึ่งกรณีดงั กล่ าวไม่ควรถูกจัดเข้า กลุ่ ม
บริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ ง
 บริษทั ทีฐ่ านะการเงินถดถอย ไม่จาเป็ นต้องเตือนเนื่องจากมีการเผยแพร่งบการเงินเป็ นประจา
อยูแ่ ล้ว ส่วนการประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมนัน้ ควรมีการเตือน เนื่องจากนักลงทุนมักรูไ้ ม่เท่าทัน
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยกับการเพิม่ มาตรการเตือนผูล้ งทุนให้เหตุผลว่า
 ผูล้ งทุนสามารถดูผลประกอบการของบริษทั ทีส่ นใจจะลงทุนได้อยูแ่ ล้ว และสามารถใช้ดุลยพินิจ
ของตนในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกลงทุน
 ฐานะการเงิน ถดถอยอาจจะเป็ นช่ ว งเวลาหนึ่ ง และอาจมีก ารปรับ ปรุ ง ฟื้ นตัว ในอนาคต
มาตรการทีเ่ สนออาจทาให้มผี ลเสียต่อบริษทั จดทะเบียน
2 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยกับ การให้ผู้
12%
ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูก
เห็นด้วย
จัดกลุ่มแบบ Cash Balance โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
และ Public Hearing มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
ไม่เห็นด้วย
88%
 อาจจะก าหนดให้บ ริษัท ดัง กล่ า ว ซื้อ ขายได้
เฉพาะช่วง Call Market เท่านัน้ เพื่อลดความ
สนใจของนักลงทุนประเภทเก็งกาไรลง
 ควรมีขอ้ ยกเว้นสาหรับการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน (Public Offering – PO) ซึ่งการ
กาหนดให้ผลู้ งทุนซื้อขายหุน้ ในกลุ่มเสีย่ งแบบ Cash Balance อาจส่งผลกระทบต่อบริษทั ที่
ประสบปั ญหาด้านเงินทุนและมีแผนจะเพิม่ ทุน โดยทาให้การเพิม่ ทุนดาเนินการได้ยากลาบาก
ยิง่ ขึน้ โดยการทา PO บริษทั ต้องมีการให้ขอ้ มูลในแบบ Filing และหนังสือชีช้ วนต่อผูล้ งทุน ซึง่
จะได้ศกึ ษาโดยครบถ้วน
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า
 ธุรกิจ ต้องการความรวดเร็ว สร้า งความสะดวกให้แก่ผู้ล งทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การกาหนดเป็ น Cash Balance จะทาให้เกิดข้อจากัดต่อผู้
ลงทุนและอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนเสียโอกาสและเวลาในการลงทุนเนื่องจากหุน้ ในกลุ่มนี้ไม่มสี ภาพ
คล่องในการซือ้ ขาย
 การประสบปั ญหาด้านการเงินของบริษทั ในบางครัง้ ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการซื้อขายเพื่อสร้าง
ราคาของหลักทรัพย์
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3 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นหนึ่ ง เห็น ด้ว ยกับ
การใช้ม าตรการปั จ จุ บ ัน ที่ใ ห้บ ริษัท ชี้แ จง
ข้อ มูล เพิ่ม เติม และรายงานความคืบ หน้ า
ของการแก้ไขปั ญหาต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
และเปิ ดเผยต่ อ ผู้ ล งทุ น โดยไม่ ต้ อ งจั ด
Public Presentation เพิม่ เติม ในขณะทีอ่ กี
ส่ว นหนึ่ งเห็น ว่ า ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ อาจใช้
มาตรการปั จจุบนั และ Public Presentation
เพิม่ เติมเฉพาะบางกรณี

8%

Public Presentation
มาตรการปั จจุบนั

44%
48%

Public Presentation + มาตรการ
ปั จจุบนั เฉพาะบางกรณี

ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ห็นว่าควรใช้มาตรการปั จจุบนั มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 การกาหนดมาตรการสาหรับบริษทั ไม่ควรสร้างภาระเพิม่ เติมโดยไม่จาเป็ น การกาหนดเกณฑ์
ให้บริษทั จดทะเบียนจัด Public Presentation เป็ น Form มากกว่า Substance เพราะบริษทั
สามารถจัด Public Presentation แต่ไม่ให้ขอ้ มูลใดๆ นอกเหนือจากทีเ่ ปิ ดเผยไปแล้วอยูด่ ี
 การจัด Public Presentation เพิม่ ภาระและค่าใช้จ่ายต่อบริษทั โดยไม่จาเป็ น
 ควรให้ทาเป็ นหนังสือแจ้งความคืบหน้าผ่านระบบ SET Portal ภายใน 15 วัน และทุกไตรมาส
แทนการจัด Public Presentation เนื่องจากเนื้อหาของ Public Presentation อาจไม่ม ี
รายละเอียดเพิม่ เติม ถ้ายังไม่มคี วามคืบหน้า แต่การทาเป็ น ข่าว จะทาให้มขี อ้ มูลให้ผลู้ งทุนเข้า
มาดูได้ทกุ เวลา
 การร้องขอให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อความลับทางธุรกิจของบริษทั
ผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ สนอให้ใช้ทงั ้ มาตรการปั จจุบนั และจัด Public Presentation เฉพาะบางกรณี มี
ความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
 หากจะกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนจัด Public Presentation ควรสอบถามความคิดเห็นจาก
บริษทั จดทะเบียนเนื่องจากเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ และควรกาหนดมาตรการลงโทษกรณีทผ่ี บู้ ริหารของ
บริษทั จดทะเบียนไม่ดาเนินการตามมาตรการทีก่ าหนดเช่น ไม่จดั ประชุม Public Presentation
ภายใน 15 วันหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครือ่ งหมาย
 การจัด Public Presentation ควรพิจารณาเป็ น Case by Case น่ าจะเหมาะสมกว่า โดยอาจมี
Committee พิจารณาว่า Case ไหนมีความรุนแรงมาก ก็ออกคาสังให้
่ จดั Public Presentation
เพือ่ จะได้มกี ารสอบถามกับผูบ้ ริหารบริษทั ได้โดยตรง
 ควรมีเงือ่ นไขหรือดัชนีวดั ทีแ่ บ่งระดับ นัยสาคัญ และให้บริษทั จัด Public Presentation เมื่อมี
ความเสีย่ งอย่างนัยสาคัญ
 การจัด Public Presentation จะมีคา่ ใช้จ่าย ดังนัน้ อาจพิจารณาเริม่ จากการให้บริษทั ชีแ้ จงข้อมูล
ต่อนักลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตามเกณฑ์ปัจจุบนั แต่ หาก
ข้อมูลทีช่ แ้ี จงไม่ชดั เจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาให้ม ี Public Presentation
 เห็นด้วยกับ Public Presentation ภายใน 15 วันหลังจากขึน้ เครื่องหมาย แต่ไม่เห็นด้วยกับการ
ทาทุกไตรมาส เนื่องจากนักลงทุนสามารถติดตามผลประกอบการจากงบไตรมาสได้อยูแ่ ล้ว
 ควรบังคับใช้กบั เฉพาะบริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจไม่เหมาะสมเท่านัน้
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4 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการขึน้ เครื่องหมายและรวบรวมรายชื่อให้ผลู้ งทุนทราบ
โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ Public Hearing มี
12%
ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรต้องมีการแจ้งเตือนให้
เห็นด้วย
บริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ ทราบล่วงหน้าว่ากาลังจะ
ไม่เห็นด้วย
ถูกขึน้ เครือ่ งหมายหรือกาลังจะถูกจัดกลุ่ม
88%

5 ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ห็น ด้ว ยกับ วิธีก าร
ประกาศและการขึ้น /ปลดเครื่อ งหมาย โดยไม่ ม ี
ความเห็นเพิม่ เติม
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า ควรให้ระยะเวลาแก่
บริษัท ในการชี้แ จงเหตุ ผ ลตามควร โดยระบุ ถึ ง
แนวทางในการแก้ไข และตรวจติดตามวัดผลต่อไป

12%
เห็นด้วย
88%

ไม่เห็นด้วย
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ข้อหารือที่ 2: การปรับปรุงเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing)
เพือ่ ให้การบังคับใช้เกณฑ์ Backdoor Listing สามารถทาได้ตามเจตนารมณ์ ในขณะทีไ่ ม่กระทบ
กับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ท่ปี ฏิบตั ิตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าควรคงนิยามและขนาด
รายการที่ 100% ไว้เช่นเดิม แต่เสนอให้เพิม่ เติมเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพิจารณาถึงเนื้อหา
สาระทีจ่ ริง (Substance) ของรายการ Backdoor Listing ในลักษณะเดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของสานักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจัดตัง้ คณะทางาน (Committee) สาหรับให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กิดขึน้
ความเห็นของผู้ร่วมแสดงความเห็น
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ การปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา Substance ของการเข้าทารายการในลักษณะ
เดียวกับเกณฑ์การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามและ Public Hearing มีความเห็นเพิม่ เติมดังนี้
11%
เห็นด้วย
89%

ไม่เห็นด้วย

 ควรกาหนดเงือ่ นไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา Substance ให้ชดั เจน
และควรกาหนดกระบวนการทีร่ ดั กุมมีการรักษาความลับของบริษทั และคูก่ รณี
 บริษทั จดทะเบียนอาจมีการจัดโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อนเพื่อไม่ให้เข้าข่าย Backdoor Listing จึงมี
ความจาเป็ นต้องมีผู้ชานาญพิจารณาวิเคราะห์โครงสร้างนัน้ ๆ นอกจากนี้ ในส่วนของเกณฑ์
ต่างๆ เช่น การนับรวมขนาดรายการ ควรกาหนดรายละเอียดในกฎเกณฑ์/ประกาศให้ชดั เจน
เพือ่ ผูป้ ฏิบตั จิ ะได้ทาได้ถกู ต้อง
 กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนต้องการลงทุนในธุรกิจอื่น โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอานาจควบคุมและ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ควรถือเป็ น Backdoor Listing เนื่องจากปั จจุบนั มีเกณฑ์รายการได้มาและจาหน่ าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ กากับดูแลอยูแ่ ล้ว รวมทัง้ มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ หมาะสม
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า
 การกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา Substance จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การทา Backdoor Listing ทาให้ขาดความยืดหยุน่ และไม่สะดวกในการขยายธุรกิจ
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 กรณีพบข้อสงสัยหรือมีเหตุทท่ี าให้ไม่มนใจว่
ั ่ าเข้าข่ายหรือไม่อย่างไร ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอ
เอกสารเพิ่ม เติม และเชิญบริษัทจดทะเบีย นมาพบ หรือจัด อบรมให้ความรู้เ รื่อง Backdoor
Listing
 Backdoor Listing ควรจากัดเฉพาะกรณีทม่ี กี ลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหม่เข้ามามีอานาจในการบริหารบริษทั
จดทะเบียน แต่ถ้าหากไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ้นก็ไม่ควรถูกนับเป็ น Backdoor
เพราะรายการได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดตัง้ คณะทางาน (Committee) สาหรับให้คาแนะนา
การพิจารณา Substance โดยผูต้ อบแบบสอบถามและ Public Hearing มีความเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
5%
เห็นด้วย
95%

ไม่เห็นด้วย

 กระบวนการพิจารณาโดย Committee จะต้องกระชับและชัดเจนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า ดังนัน้
ควรมีการทา Flow Chart ทีช่ ดั เจนสาหรับกระบวนการพิจารณา
 ควรมีการกาหนดคุณสมบัตขิ องคณะทางานให้ชดั เจนว่าต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรบ้าง
 ควรกาหนดหลักเกณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ลดการใช้ดุลยพินิจของคณะบุคคล
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า เป็ นการเพิม่ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคต่อการขยาย
ธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี รอบเวลาต้องดาเนินการ
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