ประเด็นคำถำม – คำตอบที่ควรรูเ้ กี่ยวกับเครือ่ งหมำย C (Caution)
วัตถุประสงค์
Q1: เหตุใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องเพิม่ เครื่องหมาย C
A1: เพื่อเตือนผูล้ งทุนให้ระมัดระวังในการลงทุนในกลุ่มบริษทั จดทะเบียนทีม่ ีความเสีย่ งในด้านฐานะการเงิน งบการเงิน
หรือลักษณะธุรกิจ โดยการขึน้ เครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียน ซึง่ ผูล้ งทุนจะต้องซือ้
หลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านัน้
กำรขึน้ หรือปลดเครือ่ งหมำย C
Q2: เกณฑ์การขึน้ หรือปลดเครื่องหมาย C
A2: กาหนดเกณฑ์ดงั นี้
เกณฑ์
กำรขึน้ เครือ่ งหมำย C
งบการเงิน - ส่วนของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว
- รายงานของผูส้ อบบัญชีมลี กั ษณะ
o ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจาก
ถู ก จ ากั ด ขอบเขตการสอบทานหรื อ
ตรวจสอบโดยบริษัท หรือกรรมการ หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั หรือ
o แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสังให้
่ แก้ไขงบการเงินหรือ
มีคาสังให้
่ ทา Special Audit
เหตุการณ์ - หน่วยงานกากับฯ มีคาสังที
่ เ่ ปิ ดเผยเป็ นการทัวไปให้
่
แก้ไขฐานะการเงินหรือการดาเนินงาน โดยให้ระงับการ
ดาเนินการบางส่วน หรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็ นการ
ชัวคราว
่
โดยส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
- ศาลรับ ค าร้ อ งขอฟื้ นฟู กิ จ การ หรื อ รั บ ค าฟ้ อง
ล้มละลาย
- บริษทั จดทะเบียนเป็ น Cash Company

กำรปลดเครือ่ งหมำย C
- ส่วนของผูถ้ อื หุน้ > 50% ของทุนชาระแล้ว
- นาส่งงบการเงินทีไ่ ม่มลี กั ษณะดังกล่าว

- นาส่งงบการเงิน ฉบับ แก้ไขหรือจัดทา Special
Audit แล้ว
- ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ เ ป็ นไปตามค าสั ง่ ของ
หน่วยงานกากับดูแลแล้ว
- ศาลยกคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การ/มีการถอนคาร้อง
ขอฟื้ นฟูกจิ การ/ฟื้ นฟูกจิ การแล้วเสร็จ หรือยกคาฟ้ อง
ล้มละลาย/มีการถอนคาฟ้ องล้มละลาย
- ดาเนินการให้มธี ุรกิจครบถ้วนตามข้อกาหนดแล้ว

Q3: กรณีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C แต่ต่อมาหลักทรัพย์ของบริษทั ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย C หรือไม่
A3: เนื่องจากการประกาศให้บริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจัดเป็ นมาตรการขัน้ ร้ายแรง โดยหลักทรัพย์ของบริษทั จะถูกขึน้
เครื่องหมาย SP และ NC (Non-Compliance) จนกว่าบริษทั จะแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้วเสร็จ ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะ
ประกาศข่าวการปลดเครื่องหมาย C ในวันเดียวกับวันทีป่ ระกาศให้บริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยเครื่องหมาย C จะถูก
ปลดในวันทาการถัดจากวันทีป่ ระกาศข่าว
Q4: หลักทรัพย์ประเภทใดบ้างทีจ่ ะถูกขึน้ เครื่องหมาย C
A4: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ หุน้ สามัญ
หุ้นบุรมิ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิ (Warrant) ใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุน้ เพิม่ ทุน
ทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) และใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ทม่ี หี ุน้ สามัญของบริษทั เป็ นสินทรัพย์อา้ งอิง (DW) โดยไม่รวมหุน้ กู้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ กู้
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561

-2Q5: การพิจารณาขึน้ เครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว จะเริม่ พิจารณาจากงวดบัญชีใด
A5: - วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม: จะเริม่ พิจารณาตัง้ แต่งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เป็ นต้นไป
- วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม: จะเริ่มพิจารณางบการเงิน รายไตรมาสสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป
ตัวอย่าง บริษทั A และ B มีวนั ทีส่ น้ิ สุดรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับวันที่ 28 ก.พ. และวันที่ 31 มี.ค.
 ไม่พิจำรณำ C
งบปี
บริ ษทั A
- สิ้ นรอบบัญชี 28 ก.พ.
- เริ่ มพิ จำรณำงบกำรเงิ น Q2
สิ้ นสุด 31 ส.ค. 61
28 ก.พ.

 พิ จำรณำ C
งบ Q2

งบ Q1

31 มี.ค.

30 เม.ย.

31 พ.ค.

30 มิ.ย.

31 ก.ค.

31 ส.ค.

 พิ จำรณำ C
บริ ษทั B
- สิ้ นรอบบัญชี 31 มี.ค.
- เริ่ มพิ จำรณำงบกำรเงิ น Q1
สิ้ นสุด 30 มิ .ย. 61
28 ก.พ.

งบปี

31 มี.ค.

งบ Q1

30 เม.ย.

31 พ.ค.

30 มิ.ย.

Q6: กรณีบริษทั นาส่งงบการเงินทีส่ ว่ นของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการอย่างไร
A6: - ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C ในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั ส่งงบการเงิน
- ขึน้ เครื่องหมาย C ในวันทาการถัดจากวันประกาศจนกว่าบริษทั จะนาส่งงบการเงินทีม่ สี ่วนของผูถ้ อื หุน้ ≥ 50%
ของทุนชาระแล้ว
T

ส่งงบการเงิน

T+1

T+2

ประกาศขึน้ C

ขึน้ C จนกว่าจะ
นาส่งงบทีไ่ ม่ม ี
ลักษณะดังกล่าว

-3Q7: กรณีบริษทั ถูกขึน้ เครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว และต่อมามีการเพิม่ ทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะปลดเครื่องหมาย C เมื่อใด
A7: เมื่อบริษทั นาส่งงบการเงินทีแ่ สดงได้ว่ามีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีค่า > 50% ของทุนชาระแล้ว
ตัวอย่าง
2 ส.ค. คณะกรรมการบริษทั A มีมติให้เพิม่ ทุน
15 ส.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ A เนื่องจากงบการเงิน งวดไตรมาสที่ 2
มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว
20 ก.ย. ผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
4-8 ต.ค. เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน
15 ต.ค. บริษทั A จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ว หลังจากขายหุน้ เพิม่ ทุนเสร็จสิน้
14 พ.ย. บริษทั A เผยแพร่งบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 ซึง่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ยังไม่ได้รวมเงินเพิม่ ทุน
ทาให้ยงั คงมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ < 50% ของทุนชาระแล้ว
28 ก.พ. บริษทั A เผยแพร่งบการเงินประจาปี ซึง่ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ > 50% ของทุนชาระแล้ว
1 มี.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปลดเครื่องหมาย C โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มี.ค.
ประกาศขึน้ C

ประกาศคง C

*เริม่ ซือ้ ด้วย Cash Balance 16 ส.ค.

*เริม่ ซือ้
ปกติ 2 มี.ค.

Cash Balance
2 ส.ค.
คณะกรรมการ
มีมติเพิม่ ทุน

14 ส.ค. 15 ส.ค.
ส่งงบ Q2
Equity < 50%
ของทุนชาระแล้ว

20 ก.ย.
ผูถ้ อื หุน้
อนุมตั ิ
เพิม่ ทุน

15 ต.ค.
จดทะเบียน
เปลีย่ นแปลง
ทุนชาระแล้ว

ประกาศปลด C

14 พ.ย. 15 พ.ย.
ส่งงบ Q3
Equity < 50%
ของทุนชาระแล้ว

28 ก.พ. 1 มี.ค.
งบปี
Equity > 50%
ของทุนชาระแล้ว

Q8: ปั จจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการขึน้ เครื่องหมาย SP และ NP กรณีผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็น หรือไม่แสดงความเชื่อมัน่
ต่องบการเงินและขึน้ เครื่องหมาย SP กรณีผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องอยู่แล้ว เหตุใดจึงต้องขึน้
เครื่องหมาย C
A8: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมาย C เพิม่ เติมเฉพาะใน กรณีผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนื่องจาก
ถูกจากัดขอบเขตการสอบทาน หรือตรวจสอบโดยบริษทั หรือกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษทั โดยจะดาเนินการดังนี้

T

- ส่งงบ
- ขึน้ SP 1 วัน
-

T+1

- ปลด SP และ ขึน้ NP จนกว่า
จะได้รบั แจ้งจาก ก.ล.ต. ว่าต้อง
แก้ไขงบหรือไม่
- ประกาศขึน้ C

T+2

ขึน้ C จนกว่าจะ
นาส่งงบทีไ่ ม่ม ี
ลักษณะดังกล่าว

-4สาหรับกรณีงบการเงินไม่ถูกต้อง: จะดาเนินการดังนี้

T

T+1

- ส่งงบ
- ขึน้ SP จนกว่าจะส่งงบแก้ไข
หรือ มีขอ้ สรุปว่าไม่ตอ้ งแก้ไขงบการเงิน

ประกาศขึน้ C

T+2
ขึน้ C จนกว่าจะนาส่งงบที่
ไม่มลี กั ษณะดังกล่าว

Q9: งบการเงินทีจ่ ะเริม่ ใช้ในการพิจารณาความเห็นผูส้ อบบัญชีเริม่ จากงวดใด
A9: จะเริม่ พิจารณางบการเงินสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป เช่นเดียวกับเหตุสว่ นของผูถ้ อื หุน้
Q10: กรณีวนั ที่ 1 มีนาคม 2561 สานักงาน ก.ล.ต.แจ้งให้บริษทั แก้ไขงบการเงินประจาปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
งบการเงินไตรมาส 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษทั ยังไม่ส่งงบการเงินฉบับแก้ไข
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาขึน้ เครื่องหมาย C หรือไม่
A10: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ขน้ึ เครื่องหมาย C เนื่องจากเป็ นกรณีท่สี านักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษทั แก้ไขงบการเงิน
ก่อนวันทีข่ อ้ กาหนดมีผลบังคับใช้
Q11: ปั จจุบนั เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษทั แก้ไขงบการเงินหรือให้จดั ทา Special Audit ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้
เครื่องหมาย SP 1 วัน และจะขึน้ NP จนกว่าจะนาส่งงบแก้ไขหรือ Special Audit เหตุใดจึงต้องขึน้ เครื่องหมาย C
A11: เพื่อเตือนนักลงทุน โดยขึน้ เครื่องหมาย C ในวันทาการถัดจากวันประกาศจนกว่าบริษทั จะนาส่งงบการเงินฉบับแก้ไข
หรือ Special Audit แล้วแต่กรณี
ในกรณีทส่ี านักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษทั แก้ไขงบการเงิน และบริษทั ไม่นาส่งงบการเงินฉบับแก้ไขซึง่ ล่าช้าเกินกว่า
6 เดือนนับจากวันทีส่ านักงาน ก.ล.ต.แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยขึน้ เครื่องหมาย NC และ SP พร้อมทัง้ ปลดเครื่องหมาย C ดังนี้

T
- SEC แจ้งให้แก้ไขงบ /
ทา Special Audit
- ขึน้ SP 1 วัน

T+1

T+2

- ปลด SP และ ขึน้ NP จนกว่า
ส่งงบแก้ไขหรือ Special Audit
- ประกาศขึน้ C จนกว่าส่งงบ
แก้ไขหรือ Special Audit

ขึน้ C

T+6 เดือน
ประกาศเข้าข่ายเพิกถอนโดย
ขึน้ NC และ SP พร้อมทัง้ ปลด C
(กรณีไม่นาส่งงบแก้ไขภายใน 6 เดือน)

-5Q12: กรณีตวั อย่างของการถูกหน่วยงานกากับดูแลระงับการดาเนินการหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็ นการชัวคราวได้
่
แก่อะไร
A12: ตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สังให้
่ บริษทั หยุดรับประกันวินาศภัย
เป็ นการชัวคราว
่
หรือ กรณีสานักงาน ก.ล.ต.สังพั
่ กการทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินของบริษทั หลักทรัพย์ หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็ นการทัวไปให้
่
ไม่ให้บริษัทที่เป็ นสถาบันการเงินขยายธุรกิจเป็ น การชัวคราว
่
Q13: กรณีหน่ วยงานกากับดูแลมีคาสังให้
่ ร ะงับ การดาเนิน การบางส่ว นหรือ ไม่ใ ห้ข ยายธุร กิจ เป็ น การชัวคราวนั
่
น้
บริษทั จะต้องดาเนินการอย่างไร
A13: บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดคาสังดั
่ งกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ระ บุความมี
นัยสาคัญโดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนสินทรัพย์หรือรายได้จากการดาเนินงานหรือกาไรจากการดาเนินงานงบการเงิน
งวดล่าสุด > 50% ของยอดรวมแต่ละรายการของบริษทั ตามลาดับ
ตัวอย่าง 2 ก.ค. ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็ นการทัวไปให้
่
บริษทั A ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินระงับการ
ดาเนินธุรกิจบางส่วน
3 ก.ค. บริษทั A แจ้งข่าวคาสังธนาคารแห่
่
งประเทศไทย และชีแ้ จงว่ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็ น 55%
ของรายได้จากการดาเนินงาน
4 ก.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ก.ค.
5 ก.ค. ขึน้ เครื่องหมาย C
3 ก.ค.
บริษทั A แจ้งข่าวคาสัง่ ธปท.
ให้ระงับการดาเนินธุรกิจซึง่ คิดเป็ น
55% ของรายได้จากการดาเนินงาน

4 ก.ค.

5 ก.ค.

ประกาศขึน้ C จนกว่าจะแก้ไข
ให้เป็ นไปตามคาสังของ
่
ธปท.

ขึน้ C

Q14: การฟื้ นฟูกจิ การหรือการถูกฟ้ องร้องให้ลม้ ละลาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาขึน้ เครื่องหมาย C เมื่อใด
A14: เมื่อบริษทั แจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าศาลรับคาร้องหรือคาฟ้ องนัน้ แล้ว
ตัวอย่าง 2 ก.ค. เจ้าหนี้ย่นื ฟ้ องล้มละลาย บริษทั A และศาลรับคาฟ้ อง
3 ก.ค. บริษทั A ได้รบั สาเนาคาฟ้ องจากศาล และแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 ก.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ก.ค.
5 ก.ค. ขึน้ เครื่องหมาย C
3 ก.ค.
บริษทั A แจ้งข่าว
ศาลรับคาฟ้ องล้มละลาย

4 ก.ค.
ประกาศขึน้ C จนกว่าศาลยกคาฟ้ อง
ล้มละลาย/มีการถอนคาฟ้ องล้มละลาย

5 ก.ค.
ขึน้ C

-6Q15: บริษทั มีสถานะ Cash Company จะถูกขึน้ และปลดเครื่องหมาย C เมื่อใด
A15: ปั จจุบนั เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั รายงานแสดงฐานะการเงินหลังจากที่มกี ารจาหน่ ายสินทรัพย์ทงั ้ หมด หรือ
เกือบทัง้ หมดแล้วซึง่ ผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้บริษทั เป็ น Cash Company
และขึน้ เครื่องหมาย NP
สาหรับการดาเนินการกรณีเครื่องหมาย C ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศขึน้ เครื่องหมาย C พร้อมกับการ
ประกาศเป็ น Cash Company โดยเครื่องหมาย C จะขึน้ ในวันทาการถัดจากวันประกาศจนครบ 6 เดือนหรือจนกว่า
บริษทั จะแก้ไขการเป็ น Cash Company ได้ หากบริษทั ยังไม่สามารถแก้ไขการเป็ น Cash Company ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมกับการขึน้ เครื่องหมาย NC และ SP และปลด
เครื่องหมาย C
T

T+1

บริษทั นาส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินซึง่ ผ่าน
การสอบทานจากผูส้ อบบัญชี

- ประกาศเป็ น Cash
Company และขึน้ NP
- ประกาศขึน้ C จนกว่า
บริษทั จะแก้ไขการเป็ น
Cash Company ได้

T+2

T+6 เดือน

ขึน้ C

ประกาศเข้าข่ายเพิกถอนโดย
ขึน้ NC และ SP พร้อมทัง้ ปลด C
(กรณีแก้ไขการเป็ น Cash Company ไม่ได้)

กำรจัด Public Presentation
Q16: เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึน้ เครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษทั แล้ว บริษทั จะต้องดาเนินการอย่างไร
A16: (1) บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุท่ถี ูกขึน้ เครื่องหมาย C ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (Public Presentation) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีข่ น้ึ เครื่องหมาย C
(2) บริษทั ต้องแจ้งวันทีแ่ ละสถานทีจ่ ดั ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
วันประชุม
(3) บริษทั เปิ ดเผยผลการให้ขอ้ มูลและชีแ้ จงแนวทางแก้ไขเหตุผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่
จัดประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป
(4) บริษัทต้องจัด Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุทุกไตรมาสจนกว่าบริษั ทจะ
สามารถพ้นเหตุได้ ทัง้ นี้ แนวทางแก้ไขเหตุและรายงานความคืบหน้าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
T

ขึน้ C
มีผลบังคับ
ใช้

ล่วงหน้า ≥ 7 วัน
แจ้งสถานที่ +
กาหนดการ
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
ของ SET

< T+15

จัด Public
Presentation

แจ้งผลการประชุม
อย่างช้าภายใน 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป

-7Q17: สาเหตุทต่ี อ้ งจัด Public Presentation
A17: เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริษทั จดทะเบียนชีแ้ จงแนวทางแก้ไข รวมทัง้ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถซักถามข้อมูล
จากผูบ้ ริหารได้
Q18: การจัด Public Presentation มีขอ้ แตกต่างจากการจัดประชุมผู้ถอื หุน้ หรือไม่ อย่างไร
A18: มีขอ้ แตกต่างดังนี้
ข้อแตกต่ำง
การกาหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
การแจ้งข้อมูลการจัดประชุมผ่าน
ระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
การส่งหนังสือเชิญประชุม
การนับองค์ประชุม
การแจ้งมติทป่ี ระชุม

Public Presentation
X
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนทัวไป
่
/

กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น
/
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ รี ายชื่อตามวัน Record date
/

X
X
สรุปประเด็นคาถาม-คาตอบสาคัญ

/
/
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

Q19: Public Presentation ต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
A19: บริษทั ควรอธิบายถึงทีม่ าของปั ญหา แนวทางแก้ไขทีผ่ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยระบุขนั ้ ตอนและกรอบระยะเวลาทีช่ ดั เจน รวมถึงความเสีย่ งหรืออุปสรรคทีอ่ าจทาให้ ไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนดังกล่าวได้
Q20: บริษทั จัด Public Presentation ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน่ (Live) เช่น Facebook Live ได้หรือไม่
A20: บริษทั ต้องจัด Public Presentation ในลักษณะการประชุมทีม่ กี ารโต้ตอบได้ (Two way communication) เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถซักถามผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารสามารถตอบข้อซักถามได้ในทีป่ ระชุม อย่างไรก็ตาม บริษทั
สามารถดาเนินการเพิม่ เติมโดยถ่ายทอดสด (Live) ควบคู่กนั ไปได้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ถกู ขึน้ เครือ่ งหมำย C
Q21: กรณีบริษทั ถูกขึน้ เครื่องหมาย C ผูล้ งทุนจะสามารถซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ได้หรือไม่ อย่างไร
A21: ผูล้ งทุนยังสามารถซือ้ หลักทรัพย์ของบริษทั ได้ แต่จะต้องซือ้ หลักทรัพย์ดว้ ยบัญชี Cash Balance เท่านัน้
Q22: ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมาย C และมาตรการกากับการซือ้ ขาย
A22: มีขอ้ แตกต่างดังนี้
ข้อแตกต่ำง
วัตถุประสงค์

ระดับ

เครือ่ งหมำย C
มำตรกำรกำกับกำรซื้อขำย
เพื่อเตือนผูล้ งทุนให้ระมัดระวังการลงทุนในกลุ่ม เพื่อเตือนผูล้ งทุนให้ระมัดระวังการซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ี
บริษัทที่มีความเสี่ยงทัง้ ด้านฐานะการเงิน หรือ มีสภาพการซื้อขายผิดปกติ โดยมีทงั ้ มาตรการรายวัน
งบการเงิน หรือการประกอบธุรกิจ
(Trading Alert List) และมาตรการรายสัปดาห์
(Turnover List)
ระดับเดียว คือ Cash Balance
3 ระดับ ได้แก่
ระดับ*
1
2
3

Cash
Balance




ห้ามคานวณ
วงเงิน

ห้าม Net
Settlement






ระยะเวลา

จนกว่าบริษทั จะดาเนินการแก้ไขเหตุให้หมดไป มีระยะเวลาขัน้ ต่า 3 สัปดาห์
หรือ ถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
การขึน้ เครื่องหมาย ขึน้ เครื่องหมาย C
ไม่ขน้ึ เครื่องหมาย
* 1. Cash Balance: ผูซ้ อ้ื หลักทรัพย์ตอ้ งวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจานวนก่อนซือ้ หลักทรัพย์
2. ห้ามคานวณวงเงินซือ้ ขาย: ห้ามใช้หลักทรัพย์เป็ นหลักประกันในการคานวณเป็ นวงเงินซือ้ ขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net Settlement: ห้ามหักกลบค่าซือ้ กับค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน โดยค่าขายคืนเป็ นวงเงินในวันทาการถัดไป

-8Q23: กรณีบริษทั เข้าข่ายมาตรการกากับการซือ้ ขาย และเครื่องหมาย C ในระยะเวลาเดียวกัน ผูล้ งทุนจะซือ้ หลักทรัพย์อย่างไร
A23: ผูล้ งทุนจะซือ้ หลักทรัพย์ดว้ ยวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ข้มงวดกว่าเสมอ
ตัวอย่าง 30 เม.ย. บริษทั A เข้าข่ายมาตรการกากับการซือ้ ขายระดับ 1 ตัง้ แต่ 30 เม.ย. – 8 มิ.ย.
15 พ.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึน้ เครื่องหมาย C
25 มิ.ย. บริษทั A เข้าข่ายมาตรการกากับการซือ้ ขายระดับ 2 ตัง้ แต่ 25 มิ.ย. – 16 ก.ค.
12 พ.ย. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปลดเครื่องหมาย C
การซือ้ หลักทรัพย์ของผูล้ งทุนจะเป็ นดังนี้
Cash Balance +
ห้ามคานวณ
วงเงินซื้อขาย

Cash Balance

30 เม.ย.

15 พ.ค.

ประกาศขึน้ C
เริม่ ต้น
Trading Alert
ระดับ 1

16 พ.ค.
ขึน้ C

8 มิ.ย.

25 มิ.ย.

สิน้ สุด
เริม่ ต้น
Trading Alert Trading Alert
ระดับ 1
ระดับ 2

Cash Balance

16 ก.ค.
สิน้ สุด
Trading Alert
ระดับ 2

ซื้อขายปกติ

12 พ.ย. 13 พ.ย.
ประกาศปลด C

Q24: ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ก.ค. 61 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนจะสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษทั ทีถ่ ูกขึน้ เครื่องหมาย C ได้จากทีใ่ ด
A24: สามารถตรวจสอบได้ท่ี SET Website และ SETSMART
SET Website: ข้อมูลบริษทั /หลักทรัพย์ > ข่าวบริษทั /หลักทรัพย์ > หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)
SETSMART: ข่าว > หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

วิ ธีกำรคำนวณอัตรำส่วนส่วนของผูถ้ ือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว และกำรกรอกข้อมูล Template
Q25: บริษทั จดทะเบียนจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าบริษทั มีอตั ราส่วนของผูถ้ อื หุน้ /ของทุนชาระแล้ว เท่ากับเท่าไหร่
A25: บริษทั สามารถตรวจสอบอัตราส่วนดังกล่าวได้เพื่อใช้ตดิ ตามสถานะทางการเงินของบริษทั โดยข้อมูลดังกล่าว
ไม่ได้เผยแพร่ ดังนี้
(1) บริษทั กรอกข้อมูลใน Template งบการเงิน ในระบบ SET Portal โดยใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินรวม (ถ้ามี) ได้แก่
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทุนชาระแล้ว (รวมหุน้ บุรมิ สิทธิ (ถ้ามี)) และส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุน้ (ถ้ามี) ตามทีป่ รากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(2) ระบบจะคานวณอัตราส่วนดังกล่าวอัตโนมัติ และแสดงค่าเป็ นทศนิยม 2 ตาแหน่ง
(ปั ดเศษในทศนิยมตาแหน่ งที่ 3 กล่าวคือถ้ามีค่า > 5 ให้ปัดขึน้ หรือถ้า < 5 ให้ปัดลง เช่น 49.992% เป็ น 49.99%
หรือ 49.999% เป็ น 50.00% เป็ นต้น)
สูตรการคานวณ คือ

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนชาระแล้ว

ส่วนต่ามูลค่าหุน้ ถ้ามี
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กรอกข้อมูล และ
Attach File เหมือนเดิม

 งบการเงินเฉพาะกิจการ: กรอกตัวเลข
ตามทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะการเงิน
 งบการเงินรวม: กรอกตัวเลขจากงบแสดง
ฐานะการเงินของงบการเงินรวม โดยส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ให้กรอกด้วยส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ใหญ่
 กรอกตัวเลขโดยใช้หน่วย พันบาท โดย
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
 ส่วนต่ามูลค่าหุน้ ให้กรอกตัวเลขโดย
ไม่มเี ครือ่ งหมายติดลบ

Q26: กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น หรือไม่แสดงความเชื่อ มั ่น หรือ แสดงความเห็น ว่า งบการเงิน ไม่ถูก ต้อ ง
บริษทั จะต้องกรอกข้อมูลใน Template อย่างไร
A26: บริษทั ยังคงกรอกความเห็นของผูส้ อบบัญชีดว้ ย Template F45 เหมือนเดิม
กรณีผสู้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือไม่แสดงความเชื่อมัน่ ให้ระบุเพิม่ เติมว่าเนื่องจากสาเหตุใด
 ถูกจากัดขอบเขตโดยบริษท
ั จดทะเบียน หรือ กรรมการ หรือ ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน
 ถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
 อื่นๆ (ให้ระบุขอ
้ มูลเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ บริษทั สามารถตรวจสอบความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้จากบทสรุปประเภทรายงานของผูส้ อบบัญชีจากการตรวจสอบ
หรือการสอบทานงบการเงิน (แบบ 61-4)
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กรอกข้อมูลเหมือนเดิม

กรอกเลือกประเภท
ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี้
ให้บริษทั เลือกเหตุผล
 ไม่แสดงความเห็น
 ไม่แสดงความเห็น
และมีขอ้ สังเกต
 ไม่แสดงความเชือ่ มัน่
 ไม่แสดงความเชือ่ มัน่
และมีขอ้ สังเกต

หากมีประเด็นคาถามเพิม่ เติม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับปรุงประเด็นคาถาม – คาตอบดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดประเด็นคาถามคาตอบได้ท่ี
SET Website: กฎเกณฑ์/การกากับ > หลักเกณฑ์และการกากับ > การกากับบริษทั จดทะเบียน > ดาวน์โหลดเอกสาร > การสัมมนา

