
 
 
 

22 มกราคม  2547 
 

เรียน  ผูจ้ดัการ 
บรษิัทจดทะเบียนทกุแห่ง 

 
ที่ จ.(ว)  2 /2547  เรื่อง การแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารอนญุาตเสนอขายหุน้ 
ต่อประชาชนและการเปิดเผยขอ้มลู 

 
ดว้ยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการอนญุาตเสนอขายหุน้ 3 ฉบบั 

ไดแ้ก่  (1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 27/2546 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ (ฉบบัที่ 7)  (2) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 28/2546 เรื่อง การยื่นและการ 
ยกเวน้การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 9) และ (3) ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 29/2546 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 15)  ซึ่งประกาศทัง้ 3 
ฉบบั  
มีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2546  

 
  ส านกังานขอเรียนสรุปแนวคิดการแกไ้ขของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขา้งตน้  
รวมทัง้แนวทางการเตรียมความพรอ้มส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนที่จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน  และ 
การเปิดเผยขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(“แบบ filing”) และแบบรายงาน
การเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี ดงันี ้
  

1. เกณฑก์ารอนุญาตเสนอขายหุ้น  
โดยที่ภาครฐับาลมีนโยบายที่จะสง่เสรมิใหบ้รษิัทจดทะเบียนเป็นบรษิัทที่มี 

บรรษัทภิบาลที่ดี ส  านกังานจึงไดป้รบัปรุงแกไ้ขเกณฑก์ารอนญุาตเสนอขายหุน้ต่อประชาชน เพื่อให้
บรษิัทจดทะเบียนที่มีผูถื้อหุน้เป็นประชาชนทั่วไปตอ้งมีคณุสมบตัิในเรื่องบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างนอ้ย 
ในเรื่อง (1) การรกัษาสิทธิและความเป็นธรรมของผูถื้อหุน้ (2) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผดิชอบของ
กรรมการและผูบ้รหิาร (3) การเปิดเผยขอ้มลู และ (4) การดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สีย  ทัง้นี ้เกณฑด์งักลา่วจะใช้
บงัคบักบัทัง้บรษิัทที่เสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) และบรษิัทจดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้
เพิ่มทนุ หรือหุน้รองรบัหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อประชาชน (PO) ดว้ย (รายละเอียดตามสิ่งที่มาดว้ย 1) 
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2. เกณฑก์ารเปิดเผยข้อมูล  
ไดป้รบัปรุงเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในแบบ filing และแบบรายงานการเปิดเผย 

ขอ้มลูประจ าปี ใหช้ดัเจนขึน้ในเรื่อง (1) การเปิดเผยรายชื่อผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ (ultimate shareholders)  
และ (2) การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยแยกตามกรรมการแต่ละประเภท  (รายละเอียดตามสิ่งที่
สง่มาดว้ย 2) 
 

3. แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
โดยที่เกณฑก์ารอนญุาตเสนอขายหุน้ที่แกไ้ขในครัง้นี ้จะใชบ้งัคบักบับรษิัท 

จดทะเบียนที่จะเสนอขายหุน้ หรือหุน้รองรบัหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพต่อประชาชนดว้ย  ดงันัน้ เพื่อให ้
การขออนญุาตเสนอขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว เป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น รวดเรว็ บรษิัทจดทะเบยีนจึงควร
เตรียมการเพื่อใหบ้รษิัทมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดดว้ย เช่น 

3.1  การรกัษาสิทธิและความเป็นธรรมของผูถื้อหุน้ 
 บรษิัทจดทะเบียนควรจดัใหม้ีกลไกที่จะสามารถรกัษาสิทธิและความเป็นธรรม

ของผูถื้อหุน้อย่างเพียงพอ และตอ้งไม่มีประวตัิการไม่รกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ เชน่ การกีดกนัการใชส้ิทธิ
ออกเสียงของผูถื้อหุน้ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัประเด็นดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) โครงสรา้งการถือหุน้ 
บรษิัทจดทะเบียนควรมีโครงสรา้งการถือหุน้ที่ชดัเจน ที่แสดงถึง 

ผูม้ีอ านาจควบคมุในบรษิัทที่แทจ้รงิ โดยโครงสรา้งดงักลา่วสามารถปอ้งกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
ออกจากบรษิัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยเกณฑใ์หม่นีก้  าหนดเพิ่มเติมว่า  
ผูข้ออนญุาตตอ้งไม่มีโครงสรา้งการถือหุน้ไขว ้ซึ่งท าใหไ้ม่แสดงถึงอ านาจการควบคมุที่ชดัเจน หรืออาจ 
น าไปสูก่ารแสดงขอ้มลูสว่นของผูถื้อหุน้ไม่ถกูตอ้ง (ทนุเทียม)  ส  าหรบักรณีบรษิัทจดทะเบียนที่มี 
โครงสรา้งการถือหุน้ไขวอ้ยู่แลว้ ประกาศไดผ้่อนผนัระยะเวลาแกไ้ขใหจ้นถึงปี 2551 เวน้แต่แสดงไดว่้า 
การถือหุน้ไขวน้ัน้มีเหตจุ าเป็น และไม่ไดก้่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ เช่น เป็นผลจากการปรบั
โครงสรา้งหนี ้เป็นตน้ 

(2) ขอ้บงัคบัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
บรษิัทจดทะเบียนควรเตรียมการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทและ 

บรษิัทย่อยใหม้ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดก้ าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนมีขอ้บงัคบัของบรษิัทและบรษิทัย่อยในลกัษณะดงักลา่ว โดยใหร้ะยะเวลา 
แกไ้ขไดถ้ึงการประชมุสามญัประจ าปีในครัง้ที่จะถึงนีด้ว้ย  
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3.2  บทบาทหนา้ที่ของกรรมการ 
 เกณฑท์ี่แกไ้ขใหม่ไดเ้พิ่มความส าคญักบัการพิจารณาความรู ้ความเขา้ใจ 

บทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  ดงันัน้ เพื่อใหแ้นใ่จว่ากรรมการ
ทกุท่านเขา้ใจ และมีแนวทางในการท าหนา้ที่ดงักลา่ว แต่ละบรษิัทจึงควรดแูลใหก้รรมการทกุท่าน เขา้รบั
การอบรมในหลกัสตูรที่จดัขึน้ส  าหรบักรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลกัสตูร 
Directors Certification Program (DCP) หรือหลกัสตูร Director Accredited Program (DAP)   
(รายละเอียดหลกัสตูรดเูพิ่มเติมไดท้ี่ website ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
http://www.thai-iod.com)  โดยกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนสามารถติดต่อกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อ
ขอเขา้อบรมหลกัสตูร DAP ที่จะจดัขึน้ในปี 2547 ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลในแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปี 2546 

ไดเ้พิ่มเติมหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูในแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1)  ซึ่งจะมีผลตัง้แต่แบบรายงานประจ าปี 2546 (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3) ในประเด็น
ต่อไปนี ้ 

4.1 ผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ (ultimate shareholders) 
 เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบผูม้ีอ านาจควบคมุในบรษิัทที่แทจ้รงิ เกณฑใ์หม่นี ้

ก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งเปิดเผยรายชื่อผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ (ultimate shareholders) ดว้ย กลา่วคือ หากบรษิัท 
จดทะเบียนมีผูถื้อหุน้ที่  (1) ถือหุน้รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  (2) สง่ผูแ้ทนมาเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร ท าให้ 
มีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางนโยบายของบรษิัท  และ (3) ชื่อผูถื้อหุน้ที่เปิดเผยมิไดแ้สดงสถานะ 
ที่แทจ้รงิ เชน่ เป็น holding company  บรษิัทจดทะเบียนตอ้งเปิดเผยชื่อผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิของผูถื้อหุน้ 
รายดงักลา่วดว้ย  

นอกจากนี ้ส  านกังานขอซกัซอ้มความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท ารายการ
ระหว่างกนั  โดยหลกัการแลว้ บรษิัทจดทะเบียนไม่ควรมีการท ารายการระหว่างกนักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้จะเป็นการท ารายการเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท โดยมีราคา 
และเง่ือนไขที่ไม่ควรแตกต่างกับการท ารายการกบับคุคลภายนอก  ทัง้นี ้หากบรษิัทจดทะเบยีนจดัใหม้ี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) สอบทานและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการ 
ดงักลา่ว  คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรใหเ้หตผุลประกอบดว้ยว่า การใหค้วามเห็นว่า 
การท ารายการดงักลา่ว จ าเป็น สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท อย่างไร  
ใหช้ดัเจนดว้ย เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นของผูล้งทนุ 

http://www.thai-iod.com/
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 4.2  การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
   เกณฑใ์หม่นีไ้ดเ้พิ่มเติมการรบัรองความถกูตอ้งขอ้มลูในงบการเงิน (แบบ 56-3) 
และปรบัปรุงแบบฟอรม์การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบ 56-1 ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ 
ในการเขา้ถึงขอ้มลู และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละประเภทมากขึน้ และก าหนดให้
ผูบ้รหิารสงูสดุที่รบัผิดชอบสายงานบญัชี (CFO) ตอ้งรบัรองขอ้มลูดงักลา่วเพิ่มเติมดว้ย  

 
ทัง้นี ้บรษิัทท่านสามารถดรูายละเอียดจากประกาศฉบบัประมวล ไดจ้าก  
1. ประกาศเก่ียวกบัการขออนญุาตเสนอขายหุน้  

http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#A1  
2. ประกาศเก่ียวกบัการยื่นแบบ filing   

http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#C3  
3. ประกาศเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามมาตรา 56  

http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#D4  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางวรชัญา  ศรีมาจนัทร)์ 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์
    เลขาธิการแทน 

 
สิ่งที่สง่มาดว้ย  1.  สรุปหลกัเกณฑก์ารขออนญุาตเสนอขายหุน้ 

2. สรุปหลกัเกณฑป์ระกาศเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูที่แกไ้ข 
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 29/2546 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ

วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 15)   
 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรพัย ์
โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1446 
โทรสาร 0-2651-5949 

http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#A1
http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#C3
http://www.sec.or.th/corpfin/ponotice.shtml#D4


สรุปหลักเกณฑ์การขออนุญาตเสนอขายหุ้น (ประกาศ กจ. 27/2546)  
หลกัการ 

ส านกังานไดป้รับปรุงเกณฑอ์นุญาตเสนอขายหุน้ ใหช้ดัเจนและครอบคลุม
เพียงพอ ท่ีจะช่วยกลัน่กรองคุณสมบติับริษทัในเบ้ืองตน้ นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัหมวดหมู่ใหม่ โดยมี
หลกัการวา่ บริษทัท่ีจะเสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชน ควรมีการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี  ดงัน้ี  
 
1.  การรักษาสิทธิและความเป็นธรรมของผูถื้อหุน้ 

หลกัการ  บริษทัควรมีกลไกท่ีจะดูแลรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไดรั้บ 
ความเป็นธรรม โดย 
1.1 มีโครงสร้างการถือหุ้น ชดัเจน เป็นธรรม (กจ.12/2543 ขอ้ 14) 

- สะท้อนอ านาจในการควบคุม และส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจน  
- ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่ง ผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ บริษทัยอ่ย และ 
บริษทัร่วม  ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ตอ้งแกไ้ขโครงสร้างการถือหุน้ไขวใ้ห้เสร็จ
ก่อน 31 ธนัวาคม 2551 ยกเวน้ กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่ไดก่้อใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมแก่ผูถื้อหุน้ เช่น เป็นผลจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ไม่เกนิ 10%  
เวน้แต่จะแสดงไดว้า่การถือหุ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั 

1.2 ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เวน้แต่มีกลไกท่ีท าให้
เช่ือมัน่ไดว้า่ การบริหารจดัการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการและผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

1.3 ขอ้บงัคบับริษทั และบริษทัย่อย (กจ.12/2543 ขอ้ 15) 
- มีขอ้ก าหนดเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง 
ทรัพยสิ์น ท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์ตลท. 

- กรณีท่ีบริษทัยอ่ย มีความจ าเป็นหรือขอ้จ ากดั ท าใหไ้ม่สามารถจดัใหข้อ้บงัคบัมี 
ขอ้ก าหนดขา้งตน้ บริษทัตอ้งแสดงความจ าเป็นหรือขอ้จ ากดัดงักล่าว และจดัใหมี้
มาตรการท่ีสามารถควบคุมใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ ์ตลท.  

1.4 ไม่มีเหตุสงสัยว่า กลไกการบริหารจัดการจะไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น 
หรือไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 



- 2 - 
 

2.  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและผูมี้อ านาจควบคุม 
หลกัการ  กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัควรปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษทัและ 
ผูถื้อหุน้ โดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได ้ โดย 
2.1 คณะกรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และแสดงไดว้า่จะ

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
2.2 โครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการ ตอ้งมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ 

(กจ.12/2543 ขอ้ 16) โดย 
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยมีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนด
ใน 
ขอ้บงัคบั ตลท. และมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงิน รวมทั้งท าหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

- มีการมอบอ านาจระหวา่ง board และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โดย 
▪ จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการ

ประชุมอยา่งชดัเจน  
▪ ระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจอยา่งชดัเจน โดยขอบเขตดงักล่าว 

ตอ้งไม่รวมถึง การอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3 ผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุม ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี  (กจ.12/2543 ขอ้ 17) 
- เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์
- เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
- มีช่ืออยูใ่นบญัชี “รายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นวา่ไม่สมควรเป็น

ผูบ้ริหาร” (blacklist) 
- อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษ เคยตอ้งค าพิพากษา ถูกด าเนินคดี หรือถูก

เปรียบเทียบปรับ เน่ืองจากกระท าผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย ์กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ทางการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งกฎหมายไทย
และ 
ต่างประเทศ ในความผิดเร่ือง การกระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทุจริต 

- เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก เน่ืองจากทุจริต 
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- มีประวติัการอ าพรางฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจด
ทะเบียน หรือบริษทัท่ีเคย PO หรือเคยแสดงขอ้ความเทจ็ในสาระส าคญัหรือปกปิด
ความจริง ท่ีเป็นสาระส าคญั 

- มีประวติัขาดความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั เพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
บริษทั และก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ หรือท าใหต้นเองหรือบุคคลอ่ืน
ไดรั้บประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญ 

- ละเลยการตรวจสอบดูแลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 
3.  การเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัการ  บริษทัควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
ไม่ท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิด และสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปัจจุบนั 
3.1 ขอ้มูลตอ้งครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน และไม่มีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ ้

ลงทุนส าคญัผิด 
3.2 งบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม ประจ างวดปีบญัชีล่าสุด และไตรมาส

ล่าสุด ตอ้งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ โดย  
- จดัท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัมหาชนจ ากดั (รวมถึง 

งบการเงินบริษทัยอ่ยท่ีเป็นบริษทัจ ากดั) และเกณฑท่ี์ก าหนดตามมาตรา 56  
- ตรวจสอบ หรือสอบทานโดย ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ  
- รายงานผูส้อบบญัชี ตอ้งไม่มีลกัษณะ  

▪ ไม่แสดงความเห็นต่อการจดัท างบการเงิน 
▪ แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในรายการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั วา่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี 
▪ แสดงความเห็นวา่ถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยบริษทัหรือผูบ้ริหาร 

3.3 ไม่มีเหตุสงสัยว่า บริษัทไม่มีระบบเพยีงพอที่จะท าให้สามารถจัดท าและเปิดเผย
ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ือง และน่าเช่ือถือ 
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4.  ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย และอ่ืนๆ  
4.1 การประกอบธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และไม่ผิดกฎหมาย 
4.2 ไม่มีเหตุสงสัยว่าจะไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 
4.3 ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่อยูร่ะหวา่ง 

ถูกกล่าวหา หรือมีขอ้พิพาทกบัหน่วยงานของรัฐในเร่ืองดงักล่าว 
4.4 ไม่มีประวติัการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตให้เสนอขายหลกัทรัพยใ์น

เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
4.5 มีมติชัดแจ้งให้เพิม่ทุน โดยมตินั้นได้มาได้มาไม่เกนิ 1 ปี จนถึงวันย่ืนค าขออนุญาต  

 
การแก้ไขแบบค าขออนุญาตเสนอขายหุ้น (ประกาศที ่สจ. 41/2546)  

เพื่อใหแ้บบค าขออนญุาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศที่ 
แกไ้ข ส านกังานจึงไดป้รบัปรุงแบบค าขออนญุาตเสนอขายหุน้ ดงันี ้ 

1. เพิ่มการรบัรองว่าผูข้ออนญุาตมีคณุสมบติัครบถว้นตามประกาศเก่ียวกบัการ
ขออนญุาตเสนอขายหุน้  

2. เพิ่มการระบรุายละเอียดเก่ียวกบัชื่อ (ชื่อเดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ) เลขที่บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ การด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารใน
บรษิัทอ่ืนของผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุ 



สรุปหลักเกณฑ์ประกาศเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลท่ีแก้ไข  
(ประกาศ กจ. 28/2546 และ ประกาศ กจ. 29/2546)  
 

1.  การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ filing และแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี) 

- โครงสร้างการถือหุ้น : เดิมก าหนดใหเ้ปิดเผยรายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้น 
สูงสุด 10 รายแรก แต่ท่ีผา่นมา บริษทัมกัจะเปิดเผยเฉพาะผูถื้อหุน้ในทอดแรกเท่านั้น ซ่ึงอาจท าใหผู้ ้
ลงทุนไม่ทราบถึงผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง (ultimate shareholders) ของบริษทั จึงก าหนดเพิ่มเติมให ้
เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงและธุรกจิหลกัของบุคคลดังกล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี
กลุ่มผูถื้อหุน้รายส าคญัท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางนโยบายของบริษทั (เช่น ถือหุน้ 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป และส่งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ)  

-  รายการระหวา่งกนั : ไดผ้่อนปรนการเปิดเผยขอ้มูลกรณีท่ีเป็นรายการ
ระหว่างกนักบับริษัทร่วมหรือย่อย ท่ีมีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลกไ็ด้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑเ์ก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย ์

-  รายละเอียดของผูบ้ริหาร : ไดเ้พิ่มการเปิดเผยเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ซ่ึงครอบคลุมถึงความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ความสัมพนัธ์โดยการ
สมรส และความสัมพนัธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ : ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดให้
กรรมการตรวจสอบตอ้งจดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบอยูแ่ลว้  
ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูล้งทุนท่ีจะสามารถดูขอ้มูลของบริษทัไดจ้ากแหล่งเดียว จึงก าหนด
เพิ่มให้บริษัทเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ าปีด้วย  

 
2.  การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู  

2.1 การรับรองความถูกตอ้งในแบบ filing และแบบ 56-1 โดยกรรมการ : 
เน่ืองจากโครงสร้างของกรรมการของบริษทัส่วนใหญ่ จะสามารถ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามการท าหนา้ท่ี และการเขา้ถึงขอ้มูลบริษทั  ดงันั้น ความรับผิดชอบต่อ 
การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล จึงจะแตกต่างกนัไป ดงัน้ี  

ก. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร : เน่ืองจากกรรมการกลุ่มน้ีจะเป็นผูว้าง
นโยบายบริษทั โดยไม่ไดบ้ริหารงานประจ าวนั  ดงันั้น การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล จะเป็น
การรับรองเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูล โดยเพิ่ม 



- 2 - 
 
ขอ้ความวา่ “ภายใต้ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ซ่ือสัตย์สุจริตในฐานะกรรมการบริษัท” 

ข. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงาน
บญัชี (CFO) : กรรมการกลุ่มน้ีและ CFO จะเป็นผูบ้ริหารบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี 
คณะกรรมการวางไว ้ ดงันั้น กรรมการในกลุ่มน้ี นอกจากจะตอ้งรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 
ของขอ้มูลแลว้ ยงัตอ้งรับรองเพิม่เติมในเร่ือง (1) ความถูกต้องของงบการเงินท่ีแนบแบบ 
รายงาน (2) การจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี และ (3) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
 2.2  การรับรองความถูกตอ้งในแบบ filing โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน : ได ้
ปรับปรุงใหผู้้ลงนามรับรองความถูกต้อง คือ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท และในกรณีท่ีบริษทั
เปิดเผยนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษทัในอนาคต ให้เพิ่มการรับรองดว้ยวา่ ได้
พิจารณาแลว้เห็นวา่ สมมติฐานได้จัดท าขึน้อย่างสมเหตุสมผล และอธิบายผลกระทบต่อบริษัทหรือ
ผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพยีงพอ  ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาทางการเงิน ไม่สามารถรับรองความถูกตอ้งใน
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญั เช่น ไม่สามารถท า due diligence ในเร่ืองโครงสร้างการ 
ถือหุน้ ส านกังานจะถือวา่ในกรณีน้ี ไม่มีท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมจดัท าแบบ filing  
 2.3 การรับรองความถูกตอ้งในงบการเงิน โดยกรรมการผูจ้ดัการ และ CFO :  
เพิ่มเติมใหมี้การรับรองงบการเงินท่ีส่งต่อส านกังาน ใหส้อดคลอ้งกบัการรับรองในแบบ filing ใน
เร่ือง (1) ความถูกตอ้งของงบการเงินท่ีแนบแบบรายงาน (2) การจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูล 
ท่ีดี และ (3) การจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
 

3  การยกเวน้การยืน่แบบ filing ส าหรับบริษทัท่ีฟ้ืนฟูกิจการ   
บริษทัจดทะเบียนท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการบงัคบัใหแ้ปลงหน้ีเป็นทุนจะไดรั้บยกเวน้ 

การยืน่แบบ filing เน่ืองจากโดยหลกัการการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ filing  เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูล
ของบริษทัประกอบการตดัสินใจ ซ่ึงส าหรับกรณีน้ี เจา้หน้ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมติัแผนแลว้ ดงันั้น ในขณะท่ีออกหุน้ใหม่ตามแผน  เจา้หน้ีจึงไม่
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจอีก 
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