สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่
19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2563 รวม 19 ราย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียน 8 ราย, บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
2 ราย, ทีป่ รึกษาทางการเงิน (FA) 4 ราย, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย, ผูล้ งทุน 1 ราย, ชมรมวาณิชธนกิจ
(IB Club), สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA), และสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย (TIA) โดยมีรายละเอียดความเห็น
และข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะน าความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้ร บั จากการรับฟั งความคิดเห็น ในครัง้ นี้ มาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
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ประเด็นหารือที่ 1: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ กถอนหลักทรัพย์
ข้อเสนอที่ 1: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ กถอนหลักทรัพย์ กรณี บริ ษัทจดทะเบี ยนไม่ นาส่ งงบการเงิ นเกิ นกว่ า
6 เดือนนับแต่วนั ครบกาหนด1
เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการประกาศเข้าเหตุเพิกถอน เนื่องจากการไม่นาส่งงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไม่ว่างวดเดียวหรือหลายงวด เป็ นเหตุเพิกถอนเดียวทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการลดความซับซ้อนของ
ขัน้ ตอนดาเนินการ ดังนี้
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าเหตุเพิกถอนเฉพาะงบการเงินงวดแรกที่บริษัทจดทะเบียนไม่นาส่งเกิน กว่ า
6 เดือนนับแต่วนั ครบกาหนด (บริษทั จดทะเบียนเข้าสู่ Stage 12) โดยหากบริษทั จดทะเบียนไม่นาส่งงบการเงินงวด
ถัด ๆ ไปทีเ่ กินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ครบกาหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ประกาศเข้าเหตุเพิกถอนอีก แต่จะออก
ข่าวแจ้งการไม่นาส่งงบการเงินในแต่ละงวดและกาหนดระยะเวลาในการแก้ไข เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและบริษทั จดทะเบียน
ทราบ
- หากบริษทั จดทะเบียนนาส่งงบการเงินทีไ่ ม่นาส่งเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ครบกาหนด ได้ครบทุกงวด ภายใน 2 ปี
นับจากวันที่ประกาศเข้าเหตุเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศย้ายบริษทั จดทะเบียนจาก Stage 1 เข้าสู่
Stage 23
- เมือ่ เข้าสู่ Stage 2 แล้ว หากบริษทั จดทะเบียนนาส่งงบการเงินทีไ่ ม่นาส่งได้ครบทุกงวด และนาส่งงบการเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด 2 งวดติดต่อกัน (โดยรายงานผู้สอบบัญชีต้องไม่มลี กั ษณะที่ทาให้งบการเงินไม่น่าเชื่อถือ )
ภายใน 1 ปี นั บ จากวัน ที่เ ข้า สู่ Stage 2 (ไม่ ส ามารถขอขยายเวลาได้ ) ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จะประกาศย้า ย
บริษทั จดทะเบียนออกจาก Stage 2 เพือ่ กลับมาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ทัง้ นี้ บริษทั จดทะเบียนมีเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนทัง้ กระบวนการ (ทัง้ Stage 1 และ Stage 2 รวมกัน) เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี เท่ากับปั จจุบนั
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่ (84%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน 6 ราย, ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย,
ผูล้ งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมีผเู้ สนอแนะเพิม่ เติมว่า ก่อนเพิกถอน ควรให้บริษทั จดทะเบียน
ชีแ้ จงสาเหตุของปั ญหาให้ผลู้ งทุนทราบ
• มีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้ระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนรวมทัง้ กระบวนการ
เป็ น 2 ปี คือ ให้เวลา Stage ละ 1 ปี เนื่องจากงบการเงินเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับผูล้ งทุน

1

คือ บริษทั จดทะเบียนไม่นาส่งงบการเงินหรือนาส่งล่าช้า เกินกว่า 6 เดือน หรือนาส่งงบการเงินที่ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ไม่ถูกต้อง หรือบริษทั จดทะเบียนไม่นาส่งงบการเงินทีส่ านักงาน ก.ล.ต. สั ่งแก้ไขหรือนาส่งล่าช้า เกินกว่า 6 เดือน
2 Stage 1: เป็ นช่วงทีบ
่ ริษทั จดทะเบียนต้องดาเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป
3 Stage 2: เป็ นช่วงทีบ
่ ริษทั จดทะเบียนต้องดาเนินการเพื่อให้มคี ณ
ุ สมบัตกิ ลับมาซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

2
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ข้อเสนอที่ 2: ปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเพิ กถอนหลักทรัพย์ กรณี บริ ษัทจดทะเบี ยนมี กรรมการตรวจสอบ (AC)
ไม่ครบตามจานวนที่ กาหนด
เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ กรณีทบ่ี ริษทั จดทะเบียนมี AC ไม่ครบตามจานวนทีก่ าหนด โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าเหตุเพิกถอนและอาจพิจารณาเพิกถอนบริษทั จดทะเบียน เมือ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้
เครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน (เนื่องจากเหตุทบ่ี ริษทั จดทะเบียนมี AC
ไม่ครบตามจานวนทีก่ าหนด) ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี แล้ว และบริษทั จดทะเบียนยังคงไม่สามารถตัง้ AC
ได้ครบตามจานวนทีก่ าหนด
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่ (84%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน 7 ราย, ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย, FA 3 ราย,
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย, ผูล้ งทุน 1 ราย, IB Club และ ThaiBMA โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
o ควรกาหนดระยะเวลาเป็ น 1 ปี โดยบริษทั จดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาได้อกี 1 ปี รวมเป็ น 2 ปี แทนการ
ให้ระยะเวลา 2 ปี ในทุกกรณี โดยการขยายเวลาให้พจิ ารณาว่าบริษทั จดทะเบียนมีเหตุเพิกถอนอืน่ ประกอบด้วย
หรือไม่ ซึง่ อาจทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเพิกถอนนานขึน้
o ควรกาหนดเวลาที่ส นั ้ ลงและมีม าตรการกระตุ้นให้บ ริษัทจดทะเบีย นเร่ งแก้ไขเหตุ เพิกถอน เช่น เมื่อขึ้น
เครื่องหมาย SP ครบ 6 เดือน บริษทั จดทะเบียนอาจขอขยายระยะเวลาได้อกี 6 เดือน ทัง้ นี้ ขยายได้ไม่เกิน
2 ครัง้ เป็ นต้น
o ควรเปิ ด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น รายย่ อยเสนอผู้ม ีคุ ณสมบัติ ค รบถ้ว นเข้า รับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น AC ได้ใ นกรณี ท่ี
บริษทั จดทะเบียนไม่สามารถแต่งตัง้ AC ได้ หรือ การให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอชื่อและคัดเลือกกรรมการ
เพือ่ มาช่วยแก้ไขเหตุเพิกถอนในรูปแบบ Cumulative voting
• TIA, บริษทั จดทะเบียน และ FA รวม 3 รายไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าการมี AC ไม่ครบเป็ นระยะเวลานานอาจส่งผล
ให้การตรวจสอบข้อมูลและการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียนขาดประสิทธิภาพหรือขาดความน่ าเชื่อถือ ซึ่งอาจ
เพิม่ ความเสียหายต่อบริษทั ได้ โดยอาจกาหนดระยะเวลา 1 ปี และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจส่งผูแ้ ทนหรือแต่งตัง้ AC
ให้บริษทั จดทะเบียนจนกว่าบริษทั จะสามารถแต่งตัง้ AC รายใหม่ได้
ข้อเสนอที่ 3: ยกเลิ กหลักเกณฑ์การเพิ กถอนหลักทรัพย์ กรณี บริ ษทั จดทะเบียนมีสินทรัพย์ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
เสนอยกเลิกเหตุเพิกถอนกรณี บริษัทจดทะเบียนมีสนิ ทรัพย์ท่ีใช้ในการดาเนิ นการลดลงหรือจะลดลงในจานวนที่ม ี
นัยสาคัญ เนื่องจากเป็ นเพียงเรื่องทีเ่ กีย่ วเนื่องและสามารถพิจารณาได้จากกรณีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนมีความไม่ม นั ่ คงกรณี อ่ืน ได้ เช่ น การหยุ ด ประกอบกิจ การ ผู้ส อบบัญ ชีไ ม่ แ สดงความเห็น ต่ อ
งบการเงิน 3 ปี ตดิ ต่อกัน บริษทั จดทะเบียนมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ น้อยกว่าศูนย์
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่ (89%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน 7 ราย, ทีป่ รึกษากฎหมาย 1 ราย, FA 4 ราย,
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย, ผูล้ งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยเห็นว่าเป็ นการลดความ
ซ้าซ้อน เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ สามารถรับทราบข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข่าว หรืองบการเงิน หรือใน
บางกรณี บริษทั จดทะเบียนอาจต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนทารายการด้วย
• ที่ป รึกษากฏหมาย 1 รายไม่เ ห็น ด้ว ย เนื่ องจากเหตุเ พิกถอนอื่น อาจไม่ครอบคลุ ม กรณี ส ิน ทรัพ ย์ล ดลงอย่างมี
นัยสาคัญ และเสนอให้ปรับปรุงถ้อยคา เพือ่ ให้หลักเกณฑ์มคี วามชัดเจนขึน้
3
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ข้อเสนอที่ 4: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ กถอนหลักทรัพย์ กรณี บริ ษทั จดทะเบียนชาระบัญชีเพื่อเลิ กกิ จการ
เสนอปรับ ปรุ ง เหตุ เ พิก ถอนเป็ น “เมื่ อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นเลิ ก กิ จ การ” จากปั จจุ บ ัน ที่ ก าหนดเหตุ เ พิก ถอนว่ า
“เมือ่ บริษทั จดทะเบียนชาระบัญชีเพือ่ เลิกกิจการ”
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่ (89%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน 7 ราย, ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย,
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมีความเห็นเพิม่ เติมว่าการชาระบัญชีใช้
เวลานานแตกต่างกันตามแต่ละกรณี
ข้อเสนอที่ 5: ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการเพิ กถอน
เสนอปรับปรุงกระบวนการเพิกถอน ดังนี้
- ยกเลิกการกาหนดให้บริษัทจดทะเบีย นต้องแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อ ร่ว มจัด ทาแผนแก้ไขเหตุ
เพิกถอน และต้องขออนุมตั แิ ผนแก้ไขเหตุเพิกถอนจากผูถ้ อื หุน้ เพื่อเป็ นการลดภาระการดาเนินการและค่าใช้จ่าย
ของบริษทั จดทะเบียน โดยให้เป็ นทางเลือกของบริษทั จดทะเบียนในการพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้ FA
หรือขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
- ยกเลิกการแบ่งระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอนเรือ่ งฐานะการเงินออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ NC-1, NC-2 และ NC-3
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดาเนินการกับเหตุเพิกถอนกรณีอน่ื ๆ
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผู้ให้ความเห็น ส่วนใหญ่ (74%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียน 7 ราย, FA 4 ราย, บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน 1 ราย, ผูล้ งทุน 1 ราย และ ThaiBMA โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
o ควรเปิ ดโอกาสให้บริษทั จดทะเบียนอาจพิจารณาแต่งตัง้ FA ได้หากมีความจาเป็ น
o ควรให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิขอแต่งตัง้ FA หรือเปลีย่ นแปลงกรรมการได้ หากไม่มคี วามคืบหน้าเป็ นระยะเวลา
หนึ่ง
o บริษทั จดทะเบียนมีระยะเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีต่าง ๆ น้อยเกินไป
• TIA และทีป่ รึกษากฏหมาย 2 ราย รวม 3 ราย ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการแต่งตัง้ FA และขออนุ มตั แิ ผนจาก
ผูถ้ อื หุน้ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
o ควรมี FA เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการประเมิน มูลค่าทรัพย์สนิ ของบริษัท เพราะอาจมีกรณีผู้บริหาร
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต่ากว่าความเป็ นจริงซึง่ เป็ นการเอาเปรียบผูถ้ อื หุน้ ได้
o ควรคงหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั แิ ผนแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยอาจให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทีร่ วบรวมจานวนหุน้
ได้พอสมควร สามารถยืน่ หนังสือต่อบริษทั กรณีไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าว เพือ่ ขอให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
o ควรคงหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ผนแก้ไขเหตุเพิกถอน และแต่งตัง้ FA เพื่อร่วมจัดทาแผน เพื่อให้ม ี
ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจาก FA ซึง่ จะเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน
• IB Club ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก NC-1, NC-2 และ NC-3 โดยเห็นว่าการแบ่งระยะเวลาการแก้ไขเหตุเพิกถอน
เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลซึง่ สะท้อนถึงสถานการณ์ของบริษทั จดทะเบียนในการแก้ไขเหตุเพิกถอนทีช่ ดั เจน
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ประเด็นหารือที่ 2: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อเสนอที่ 1: เพิ่ มเติ มเหตุการณ์ ที่มีนัยสาคัญที่ บริ ษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยข้อมูล
เสนอเพิม่ เติมเหตุการณ์ ท่บี ริษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ชกั ช้า เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ทีม่ คี วาม
จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุนมากขึน้ ได้แก่
- กรณีศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์
- กรณีมกี ารยืน่ ขอฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั จดทะเบียนมีความคืบหน้าเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การ
- กรณี บ ริษัทจดทะเบีย นเข้า เหตุเ พิกถอนหรือถูกเพิกถอนหุ้น ซึ่งจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์หลัก (Home
Exchange)4
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นทุกรายเห็นด้วย โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
o ควรเพิม่ ให้บริษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผยข้อมูล กรณีทม่ี กี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ กูเ้ พื่อลงมติในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 75% ของเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ กูท้ ร่ี ่วมประชุม เช่น กรณีเรียกประชุมเพื่อลงมติ
แก้ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหรือวันครบกาหนดชาระเงิน การลด ยกเลิก เปลีย่ นแปลงจานวนเงินทีค่ า้ งชาระ
ดอกเบี้ย หรือทีต่ อ้ งชาระตามหุน้ กู้ การแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์อ่นื การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ กู้ เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นเรือ่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ กูอ้ ย่างมีนยั สาคัญแม้จะยัง
ไม่เป็ นเหตุผดิ นัดชาระหนี้ เพราะอาจเป็ นการขอปรับโครงสร้างหนี้ของหุน้ กู้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทาให้
บริษทั ประกาศไม่จ่ายเงินปั นผล
o ควรกาหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนเมื่อมีมติการประชุมผูถ้ อื หุน้ กูท้ ม่ี ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงหุน้ กูห้ รือข้อกาหนด
สิทธิของหุน้ กู้
o ควรกาหนดความถี่ในการเปิ ดเผยข้อมูลความคืบหน้าเกีย่ วกับการฟื้ นฟูกจิ การ รวมถึงเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่
ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูล ให้ชดั เจน

4 กรณีบริษท
ั จดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing
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ข้อเสนอที่ 2: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลกรณี มีการผิ ดนัดชาระหนี้ หรือเกิ ด Events of Default (EOD)5
เนื่ อ งจากที่ผ่ า นมามีก ารผิด นั ด ช าระหนี้ ห รือ เกิด EOD ที่แ ม้ ม ีมู ล ค่ า ไม่ ถึ ง มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ตามที่ ห ลัก เกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด 6 แต่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเสนอ
เพิ่ม เติ ม หลัก เกณฑ์ ใ ห้ บ ริษัท จดทะเบีย นเปิ ดเผยข้อ มู ล โดยไม่ ช ัก ช้า เมื่อ บริษั ท จดทะเบีย นผิด นั ด ช าระหนี้
สถาบันการเงิน หรือเกิด EOD ในหุ้นกู้หรือตั ๋วแลกเงิน โดยไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่ า ทัง้ นี้ ไม่รวมกรณีผดิ นัดเจ้าหนี้
การค้า
สาหรับกรณีอน่ื นอกเหนือจากทีร่ ะบุขา้ งต้น เช่น บริษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้หรือเกิด EOD หรือบริษทั จดทะเบียนผิดนัด
ชาระหนี้กรณีอ่นื ๆ เป็ นต้น ให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ชกั ช้าเมื่อรายการมีมูลค่า ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของ
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน เช่นหลักเกณฑ์ปัจจุบนั
ความเห็นและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั
• ผูใ้ ห้ความเห็นส่วนใหญ่ (95%) เห็นด้วย ได้แก่ บริษทั จดทะเบียน 7 ราย, ทีป่ รึกษากฎหมาย 2 ราย, FA 4 ราย,
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน 1 ราย, ผูล้ งทุน 1 ราย, IB Club, ThaiBMA และ TIA โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ดังนี้
o การไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในกรณีทบ่ี ริษทั ผิด นัดชาระหนี้สถาบันการเงิน หรือเกิด EOD ในหุน้ กูห้ รือตั ๋วแลก
เงิน จะช่วยให้หลีกเลีย่ งกรณี Cross Default และช่วยให้บริษทั จดทะเบียนดูแล Covenant ได้เข้มงวดมากขึน้
o ควรให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลในทุกครัง้ ทีเ่ กิด EOD ในหุน้ กู้ โดยเฉพาะกรณี Cross Default ทัง้ นี้ อาจกาหนด
มูล ค่ า ขัน้ ต่ า ที่ใ ห้เ ปิ ด เผยข้อ มูล และให้เ ปิ ด เผยข้อ มูล หุ้น กู้ทุ ก รุ่ น ที่ผิด นั ด เนื่ อ งจาก Cross Default ด้ว ย
นอกจากนี้ ควรกาหนดระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีช่ ดั เจน เพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดทาและเผยแพร่ราคา
ปิ ดของตราสารหนี้ ณ สิน้ วัน
o ในกรณีทส่ี ญ
ั ญากูย้ มื เงินมีการกาหนดระยะเวลาทีใ่ ห้บริษทั ดาเนินการแก้ไขการไม่ชาระหนี้ได้โดยไม่ถอื เป็ น
การผิดนัดชาระนี้ (Remedy Period) ควรให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว และ
เป็ นการผิดนัดชาระหนี้สถาบันการเงิน หรือเกิด EOD ในหุน้ กูห้ รือตั ๋วแลกเงิน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้
อย่างมีนยั สาคัญ โดยไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่า ทัง้ นี้ ไม่รวมกรณีผดิ นัดเจ้าหนี้การค้า
o ควรกาหนดมูลค่าขัน้ ต่ า สาหรับ กรณี EOD ในหุ้นกู้หรือตั ๋วแลกเงิน เนื่องจาก EOD อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ โดยบางเหตุอาจไม่ได้กระทบสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญ
o อาจไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่ าของกรณี EOD แต่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่ าของการผิดนัดชาระหนี้สถาบันไว้ท่ี 3%
เนื่องจากการผิดนัดชาระหนี้กบั สถาบันการเงินเป็ นข้อตกลงระหว่างบริษทั จดทะเบียนและสถาบันการเงิน
o ควรกาหนดมูลค่าขัน้ ต่าเป็ นร้อยละ 2-3 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
• บริษทั จดทะเบียน 1 รายไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าควรกาหนดมูลค่ารายการ EOD ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลทีร่ อ้ ยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน เช่นเดียวกับกรณีของบริษทั ย่อยเกิด EOD
• ThaiBMA เสนอว่าควรกาหนดให้บริษทั จดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูล ในกรณีทม่ี กี ารเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ กูเ้ พื่อลงมติ
ในเรื่องที่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 เพราะอาจเป็ นการขอปรับโครงสร้างหนี้ของหุ้นกู้ ซึ่งอาจทาให้
บริษทั จดทะเบียนประกาศไม่จ่ายปั นผล
5 เช่น ได้รบ
ั หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชาระหนี้

(Notice) จากเจ้าหนี้หรือเกิดเหตุการณ์ผดิ นัดตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผูอ้ อกตราสารหนี้
6 หลักเกณฑ์ปัจจุบน
ั กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าทีต่ อ้ งเปิ ดเผย คือ ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
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