22 มกราคม 2547
เรียน ผูจ้ ดั การ
บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
ที่ จ.(ว) 2 /2547 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนและการเปิ ดเผยข้อมูล
ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตเสนอขายหุน้ 3 ฉบับ
ได้แก่ (1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2546 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7) (2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการ
ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) และ (3) ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 29/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15) ซึ่งประกาศทัง้ 3
ฉบับ
มีผลใช้บงั คับในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2546
สานักงานขอเรียนสรุปแนวคิดการแก้ไขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ข้างต้น
รวมทัง้ แนวทางการเตรียมความพร้อมสาหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน และ
การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ filing”) และแบบรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี ดังนี ้
1. เกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุ้น
โดยที่ภาครัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเป็ นบริษัทที่มี
บรรษัทภิบาลที่ดี สานักงานจึงได้ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนที่มีผถู้ ือหุน้ เป็ นประชาชนทั่วไปต้องมีคณ
ุ สมบัติในเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างน้อย
ในเรื่อง (1) การรักษาสิทธิและความเป็ นธรรมของผูถ้ ือหุน้ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร (3) การเปิ ดเผยข้อมูล และ (4) การดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทัง้ นี ้ เกณฑ์ดงั กล่าวจะใช้
บังคับกับทัง้ บริษัทที่เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครัง้ แรก (IPO) และบริษัทจดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้
เพิ่มทุน หรือหุน้ รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อประชาชน (PO) ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย 1)

-22. เกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
ได้ปรับปรุงเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ filing และแบบรายงานการเปิ ดเผย
ข้อมูลประจาปี ให้ชดั เจนขึน้ ในเรื่อง (1) การเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริง (ultimate shareholders)
และ (2) การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยแยกตามกรรมการแต่ละประเภท (รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2)
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
โดยที่เกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหุน้ ที่แก้ไขในครัง้ นี ้ จะใช้บงั คับกับบริษัท
จดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้ หรือหุน้ รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อประชาชนด้วย ดังนัน้ เพื่อให้
การขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว บริษัทจดทะเบียนจึงควร
เตรียมการเพื่อให้บริษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดด้วย เช่น
3.1 การรักษาสิทธิและความเป็ นธรรมของผูถ้ ือหุน้
บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีกลไกที่จะสามารถรักษาสิทธิและความเป็ นธรรม
ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ และต้องไม่มีประวัติการไม่รกั ษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ เช่น การกีดกันการใช้สิทธิ
ออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับประเด็นดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) โครงสร้างการถือหุน้
บริษัทจดทะเบียนควรมีโครงสร้างการถือหุน้ ที่ชดั เจน ที่แสดงถึง
ผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทที่แท้จริง โดยโครงสร้างดังกล่าวสามารถป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
ออกจากบริษัท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกกลุม่ ได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม โดยเกณฑ์ใหม่นกี ้ าหนดเพิ่มเติมว่า
ผูข้ ออนุญาตต้องไม่มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ ซึ่งทาให้ไม่แสดงถึงอานาจการควบคุมที่ชดั เจน หรืออาจ
นาไปสูก่ ารแสดงข้อมูลส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ถกู ต้อง (ทุนเทียม) สาหรับกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มี
โครงสร้างการถือหุน้ ไขว้อยู่แล้ว ประกาศได้ผ่อนผันระยะเวลาแก้ไขให้จนถึงปี 2551 เว้นแต่แสดงได้ว่า
การถือหุน้ ไขว้นนั้ มีเหตุจาเป็ น และไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผถู้ ือหุน้ เช่น เป็ นผลจากการปรับ
โครงสร้างหนี ้ เป็ นต้น
(2) ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทจดทะเบียนควรเตรียมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทและ
บริษัทย่อยให้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีขอ้ บังคับของบริษัทและบริษทั ย่อยในลักษณะดังกล่าว โดยให้ระยะเวลา
แก้ไขได้ถึงการประชุมสามัญประจาปี ในครัง้ ที่จะถึงนีด้ ว้ ย

-33.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ
เกณฑ์ท่แี ก้ไขใหม่ได้เพิ่มความสาคัญกับการพิจารณาความรู ้ ความเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนัน้ เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ
ทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการทาหน้าที่ดงั กล่าว แต่ละบริษัทจึงควรดูแลให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่จดั ขึน้ สาหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร
Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accredited Program (DAP)
(รายละเอียดหลักสูตรดูเพิ่มเติมได้ท่ี website ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
http://www.thai-iod.com) โดยกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสามารถติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
ขอเข้าอบรมหลักสูตร DAP ที่จะจัดขึน้ ในปี 2547 ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี 2546
ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่แบบรายงานประจาปี 2546 (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3) ในประเด็น
ต่อไปนี ้
4.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริง (ultimate shareholders)
เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทที่แท้จริง เกณฑ์ใหม่นี ้
กาหนดให้บริษัทต้องเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริง (ultimate shareholders) ด้วย กล่าวคือ หากบริษัท
จดทะเบียนมีผถู้ ือหุน้ ที่ (1) ถือหุน้ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (2) ส่งผูแ้ ทนมาเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ทาให้
มีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางนโยบายของบริษัท และ (3) ชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่เปิ ดเผยมิได้แสดงสถานะ
ที่แท้จริง เช่น เป็ น holding company บริษัทจดทะเบียนต้องเปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริงของผูถ้ ือหุน้
รายดังกล่าวด้วย
นอกจากนี ้ สานักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทารายการ
ระหว่างกัน โดยหลักการแล้ว บริษัทจดทะเบียนไม่ควรมีการทารายการระหว่างกันกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ยกเว้นจะเป็ นการทารายการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยมีราคา
และเงื่อนไขที่ไม่ควรแตกต่างกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ หากบริษัทจดทะเบียนจัดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้เหตุผลประกอบด้วยว่า การให้ความเห็นว่า
การทารายการดังกล่าว จาเป็ น สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท อย่างไร
ให้ชดั เจนด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผูล้ งทุน

-44.2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เกณฑ์ใหม่นไี ้ ด้เพิ่มเติมการรับรองความถูกต้องข้อมูลในงบการเงิน (แบบ 56-3)
และปรับปรุงแบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ 56-1 ให้สอดคล้องกับความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูล และขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริหารแต่ละประเภทมากขึน้ และกาหนดให้
ผูบ้ ริหารสูงสุดที่รบั ผิดชอบสายงานบัญชี (CFO) ต้องรับรองข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
ทัง้ นี ้ บริษัทท่านสามารถดูรายละเอียดจากประกาศฉบับประมวล ได้จาก
1. ประกาศเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหุน้
http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#A1

2. ประกาศเกี่ยวกับการยื่นแบบ filing
http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#C3

3. ประกาศเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรา 56
http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#D4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวรัชญา ศรีมาจันทร์)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
เลขาธิการแทน
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตเสนอขายหุน้
2. สรุปหลักเกณฑ์ประกาศเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่แก้ไข
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 29/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 15)
ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1446
โทรสาร 0-2651-5949

สรุปหลักเกณฑ์ การขออนุญาตเสนอขายหุ้น (ประกาศ กจ. 27/2546)
หลักการ
สานักงานได้ปรับปรุ งเกณฑ์อนุญาตเสนอขายหุน้ ให้ชดั เจนและครอบคลุม
เพียงพอ ที่จะช่วยกลัน่ กรองคุณสมบัติบริ ษทั ในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้จดั หมวดหมู่ใหม่ โดยมี
หลักการว่า บริ ษทั ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ควรมีการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. การรักษาสิ ทธิและความเป็ นธรรมของผูถ้ ือหุน้
หลักการ บริ ษทั ควรมีกลไกที่จะดูแลรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มได้รับ
ความเป็ นธรรม โดย
1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้น ชัดเจน เป็ นธรรม (กจ.12/2543 ข้อ 14)
- สะท้ อนอานาจในการควบคุม และส่ วนได้ เสี ยของผู้ถือหุ้นได้ อย่ างชัดเจน
- ไม่ มีการถือหุ้นไขว้ ระหว่าง ผูข้ ออนุญาต ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ บริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ร่ วม สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ต้องแก้ไขโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ให้เสร็จ
ก่อน 31 ธันวาคม 2551 ยกเว้น กรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมแก่ผถู ้ ือหุน้ เช่น เป็ นผลจากการปรับโครงสร้างหนี้
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม ไม่เกิน 10%
เว้นแต่จะแสดงได้วา่ การถือหุ้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั
1.2 ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่มีกลไกที่ทาให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ การบริ หารจัดการจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผูถ้ ือหุ้น
โดยรวม
1.3 ข้อบังคับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กจ.12/2543 ข้อ 15)
- มีขอ้ กาหนดเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ ตลท.
- กรณีที่บริ ษทั ย่อย มีความจาเป็ นหรื อข้อจากัด ทาให้ไม่สามารถจัดให้ขอ้ บังคับมี
ข้อกาหนดข้างต้น บริ ษทั ต้องแสดงความจาเป็ นหรื อข้อจากัดดังกล่าว และจัดให้มี
มาตรการที่สามารถควบคุมให้การทารายการดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ ตลท.
1.4
ไม่ มีเหตุสงสั ยว่ า กลไกการบริหารจัดการจะไม่ สามารถรักษาสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
หรื อไม่ สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเป็ นธรรม

-22. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผูม้ ีอานาจควบคุม
หลักการ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ควรปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุน้ โดยมีโครงสร้างการบริ หารที่ชดั เจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ โดย
2.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ และแสดงได้วา่ จะ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2.2 โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ
(กจ.12/2543 ข้อ 16) โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน ที่มีความเป็ นอิสระ โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนด
ใน
ข้อบังคับ ตลท. และมีความรู้ และประสบการณ์ ที่จะสอบทานความน่ าเชื่ อถือของงบ
การเงิน รวมทั้งทาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
มีการมอบอานาจระหว่าง board และฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน โดย
▪ จัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการ
ประชุมอย่างชัดเจน
▪ ระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจอย่างชัดเจน โดยขอบเขตดังกล่าว
ต้องไม่รวมถึง การอนุมตั ิให้ทารายการที่ผรู ้ ับมอบอานาจหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.3 ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุม ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้ (กจ.12/2543 ข้อ 17)
เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
มีชื่ออยูใ่ นบัญชี “รายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ น
ผูบ้ ริ หาร” (blacklist)
อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษ เคยต้องคาพิพากษา ถูกดาเนินคดี หรื อถูก
เปรี ยบเทียบปรับ เนื่องจากกระทาผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ทางการเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งกฎหมายไทย
และ
ต่างประเทศ ในความผิดเรื่ อง การกระทาอันไม่เป็ นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรื อทุจริ ต
เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออก เนื่องจากทุจริ ต

-3มีประวัติการอาพรางฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จด
ทะเบียน หรื อบริ ษทั ที่เคย PO หรื อเคยแสดงข้อความเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ด
ความจริ ง ที่เป็ นสาระสาคัญ
มีประวัติขาดความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริ ษทั และก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนัยสาคัญ หรื อทาให้ตนเองหรื อบุคคลอื่น
ได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสาคัญ
ละเลยการตรวจสอบดูแลให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
-

3. การเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการ บริ ษทั ควรมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
ไม่ทาให้ผลู ้ งทุนเข้าใจผิด และสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในปัจจุบนั
3.1
ข้อมูลต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน และไม่มีขอ้ ความที่อาจทาให้ผู ้
ลงทุนสาคัญผิด
3.2
งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม ประจางวดปี บัญชีล่าสุด และไตรมาส
ล่ าสุ ด ต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดย
- จัดทาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บงั คับกับบริ ษทั มหาชนจากัด (รวมถึง
งบการเงินบริ ษทั ย่อยที่เป็ นบริ ษทั จากัด) และเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา 56
- ตรวจสอบ หรื อสอบทานโดย ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
- รายงานผูส้ อบบัญชี ต้องไม่มีลกั ษณะ
▪ ไม่แสดงความเห็นต่อการจัดทางบการเงิน
▪ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในรายการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญ ว่าไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
▪ แสดงความเห็นว่าถูกจากัดขอบเขตการตรวจสอบโดยบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
3.3
ไม่ มีเหตุสงสั ยว่ า บริษัทไม่มีระบบเพียงพอที่จะทาให้ สามารถจัดทาและเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามเกณฑ์ ที่กาหนดได้ อย่ างต่ อเนื่อง และน่ าเชื่ อถือ

-44. ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย และอื่นๆ
4.1 การประกอบธุรกิจเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ และไม่ผิดกฎหมาย
4.2 ไม่ มีเหตุสงสั ยว่ าจะไม่ สามารถดาเนินงานได้ อย่ างต่ อเนื่ องในระยะยาว
4.3 ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกาหนด หรื อไม่อยูร่ ะหว่าง
ถูกกล่าวหา หรื อมีขอ้ พิพาทกับหน่วยงานของรัฐในเรื่ องดังกล่าว
4.4 ไม่มีประวัติการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ใน
เรื่ องที่มีนยั สาคัญ
4.5 มีมติชัดแจ้ งให้ เพิม่ ทุน โดยมติน้นั ได้มาได้มาไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นคาขออนุญาต
การแก้ไขแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุ้น (ประกาศที่ สจ. 41/2546)
เพื่อให้แบบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศที่
แก้ไข สานักงานจึงได้ปรับปรุงแบบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ดังนี ้
1. เพิ่มการรับรองว่าผูข้ ออนุญาตมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามประกาศเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตเสนอขายหุน้
2. เพิ่มการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ (ชื่อเดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ) เลขที่บตั ร
ประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีเป็ นชาวต่างชาติ การดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารใน
บริษัทอื่นของผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุม

สรุปหลักเกณฑ์ ประกาศเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่แก้ ไข
(ประกาศ กจ. 28/2546 และ ประกาศ กจ. 29/2546)
1. การเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ filing และแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1 และรายงานประจาปี )
- โครงสร้างการถือหุ้น : เดิมกาหนดให้เปิ ดเผยรายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ้น
สู งสุ ด 10 รายแรก แต่ที่ผา่ นมา บริ ษทั มักจะเปิ ดเผยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ในทอดแรกเท่านั้น ซึ่งอาจทาให้ผู ้
ลงทุนไม่ทราบถึงผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริ ง (ultimate shareholders) ของบริ ษทั จึงกาหนดเพิ่มเติมให้
เปิ ดเผยชื่ อบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่แท้ จริงและธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่ าว ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายสาคัญที่มีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางนโยบายของบริ ษทั (เช่น ถือหุน้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และส่งผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการที่มีอานาจจัดการ)
- รายการระหว่างกัน : ได้ผ่อนปรนการเปิ ดเผยข้อมูลกรณีที่เป็ นรายการ
ระหว่ างกันกับบริษัทร่ วมหรื อย่ อย ที่มีผ้ บู ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ถือหุ้นไม่ เกินร้ อยละ 10 บริษัทจะไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์เกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์
- รายละเอียดของผูบ้ ริ หาร : ได้เพิ่มการเปิ ดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการ
สมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบนั ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดให้
กรรมการตรวจสอบต้องจัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบอยูแ่ ล้ว
ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผูล้ งทุนที่จะสามารถดูขอ้ มูลของบริ ษทั ได้จากแหล่งเดียว จึงกาหนด
เพิ่มให้ บริษัทเปิ ดเผยรายงานดังกล่ าวไว้ ในแบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี ด้ วย
2. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2.1 การรับรองความถูกต้องในแบบ filing และแบบ 56-1 โดยกรรมการ :
เนื่องจากโครงสร้างของกรรมการของบริ ษทั ส่วนใหญ่ จะสามารถ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามการทาหน้าที่ และการเข้าถึงข้อมูลบริ ษทั ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อ
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล จึงจะแตกต่างกันไป ดังนี้
ก. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร : เนื่องจากกรรมการกลุ่มนี้ จะเป็ นผูว้ าง
นโยบายบริ ษทั โดยไม่ได้บริ หารงานประจาวัน ดังนั้น การรับรองความถูกต้องของข้อมูล จะเป็ น
การรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล โดยเพิ่ม

-2ข้อความว่า “ภายใต้ ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ซื่ อสั ตย์ สุจริตในฐานะกรรมการบริษัท”
ข. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูด้ ารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงาน
บัญชี (CFO) : กรรมการกลุ่มนี้และ CFO จะเป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการวางไว้ ดังนั้น กรรมการในกลุ่มนี้ นอกจากจะต้องรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลแล้ว ยังต้องรับรองเพิม่ เติมในเรื่ อง (1) ความถูกต้ องของงบการเงินที่แนบแบบ
รายงาน (2) การจัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี และ (3) การจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
2.2 การรับรองความถูกต้องในแบบ filing โดยที่ปรึ กษาทางการเงิน : ได้
ปรับปรุ งให้ผ้ ูลงนามรับรองความถูกต้ อง คือ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีที่บริ ษทั
เปิ ดเผยนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต ให้เพิม่ การรับรองด้วยว่า ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า สมมติฐานได้ จัดทาขึน้ อย่ างสมเหตุสมผล และอธิบายผลกระทบต่ อบริษัทหรื อ
ผู้ลงทุนอย่ างชัดเจนเพียงพอ ในกรณีที่ที่ปรึ กษาทางการเงิน ไม่สามารถรับรองความถูกต้องใน
ประเด็นที่มีนยั สาคัญ เช่น ไม่สามารถทา due diligence ในเรื่ องโครงสร้างการ
ถือหุน้ สานักงานจะถือว่าในกรณี น้ ี ไม่มีที่ปรึ กษาทางการเงินร่ วมจัดทาแบบ filing
2.3 การรับรองความถูกต้องในงบการเงิน โดยกรรมการผูจ้ ดั การ และ CFO :
เพิ่มเติมให้มีการรับรองงบการเงินที่ส่งต่อสานักงาน ให้สอดคล้องกับการรับรองในแบบ filing ใน
เรื่ อง (1) ความถูกต้องของงบการเงินที่แนบแบบรายงาน (2) การจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่ดี และ (3) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3 การยกเว้นการยืน่ แบบ filing สาหรับบริ ษทั ที่ฟ้ื นฟูกิจการ
บริ ษทั จดทะเบียนที่แผนฟื้ นฟูกิจการบังคับให้แปลงหนี้เป็ นทุนจะได้รับยกเว้น
การยืน่ แบบ filing เนื่องจากโดยหลักการการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ filing เพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูล
ของบริ ษทั ประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่งสาหรับกรณี น้ ี เจ้าหนี้ จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลประกอบการ
ตัดสิ นใจตั้งแต่ข้นั ตอนการอนุมตั ิแผนแล้ว ดังนั้น ในขณะที่ออกหุน้ ใหม่ตามแผน เจ้าหนี้จึงไม่
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจอีก

