2 มีนาคม 2549
เรียน ผูจ้ ดั การ
บริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกแห่ง
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ที่ กลต.จ.(ว) 5/2549 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ การปรับ
โครงสร้างของบริษัทจดทะเบียน และการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือชีช้ วนและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (“บริษัทที่จะยื่นคาขอฯ”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้าง
การจัดการ (“โครงสร้างธุรกิจ”) ให้มีความเหมาะสม รวมทัง้ เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือชีช้ วน
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้ สานักงานขอซักซ้อม
ความเข้าใจ ดังนี ้
1. การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ และบริษัทจดทะเบียน
ที่ผ่านมามีบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ บางบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในบริษัท
ที่เกี่ยวข้องที่ทาธุรกิจแข่งขันหรือมีการพึ่งพิงหรือมีรายการระหว่างกัน โดยการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ลาออก หรือให้ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ขายหุน้ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวออกไป อย่างไรก็ดี สานักงานพบว่า
การกระทาดังกล่าวในบางกรณีมีพฤติกรรมที่อาจทาให้มีขอ้ สงสัยว่าบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ ยังมีอานาจ
ควบคุมบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ได้เป็ นการขายหุน้ บริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บคุ คลอื่นจริง (ไม่เป็ น
true sale) จึงทาให้ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ และยังอาจเป็ นช่องทางในการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอีกด้วย สานักงานจึงขอความร่วมมือ
จากที่ปรึกษาทางการเงินให้ใช้ความระมัดระวังในการให้คาแนะนาและตรวจสอบโครงสร้างธุรกิจของ
บริษัทที่จะยื่นคาขอฯ อย่างเข้มงวด หากบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหารของบริษัท

-2ที่จะยื่นคาขอฯ มีการกระทาในลักษณะดังกล่าว สานักงานอาจพิจารณาว่า บริษัทที่จะยื่นคาขอฯ
มีโครงสร้างการถือหุน้ และความสัมพันธ์กบั บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ชดั เจน หรือมีโครงสร้างการจัดการ
ในลักษณะที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยหรือจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ
หรือปกปิ ดข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่ควรบอกเกี่ยวกับโครงสร้างของกลุม่ บริษัทที่จะยื่นคาขอฯ
ซึ่งอาจนาไปสูก่ ารไม่ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ นอกจากนี ้ ยังอาจพิจารณาว่า
ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ให้คาแนะนาหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ขอให้ใช้ความระมัดระวัง
ในการดาเนินการ เพื่อมิให้เกิดโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในลักษณะที่กล่าวข้างต้นด้วย
2. การเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือชีช้ วนและแบบ 56-1
เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และสะท้อนฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานที่แท้จริง และเพื่อให้ผลู้ งทุนทุกกลุ่มได้รบั ประโยชน์จากข้อมูลในหนังสือชีช้ วน
และแบบ 56-1 เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน สานักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ให้สรุปข้อมูลที่สาคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อให้มี
สาระสาคัญที่ชดั เจนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน โดยไม่ตอ้ งจากัดว่าจะต้องมีเนือ้ หาไม่เกิน 1 หน้า
ทัง้ นี ้ ข้อมูลสรุปดังกล่าวให้มีขอ้ มูลอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี ้
2.1.1 สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท รวมทัง้ สรุปภาวะ
การแข่งขันและศักยภาพของบริษัทในการประกอบธุรกิจหลักนัน้ ๆ
2.1.2 ความเสี่ยงที่สาคัญ ๆ โดยอ้างอิงให้ไปอ่านความเสี่ยงทัง้ หมด
ที่เปิ ดเผยอยู่แล้วในหัวข้อ “ปั จจัยความเสี่ยง”
2.1.3 สรุปโครงสร้างกลุม่ บริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกันเฉพาะที่กระทบ
ต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ามี)
2.1.4 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ขอให้อธิบายเฉพาะรายการ
ที่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน คุณภาพสินทรัพย์

-3สภาพคล่องของบริษัท รวมทัง้ อัตราส่วนทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี ้
ในลักษณะ fully dilute เช่น EPS ROE เป็ นต้น ทัง้ นี ้ อาจนาอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
รายการดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ดว้ ยก็ได้
2.1.5 ข้อเท็จจริงอื่นใดที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และอาจกระทบต่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญ (ถ้ามี)
2.1.6 สรุปรายละเอียดของหลักทรัพย์ท่อี อกและเสนอขาย นอกจากนี ้
หากการเสนอขายมีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน (green shoe option) ให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ ส่วนเกินดังกล่าวไว้ในหัวข้อนีใ้ ห้ครบถ้วนด้วย
2.2 การกากับดูแลกิจการ
เนื่องจากที่ผ่านมาการเปิ ดเผยข้อมูลในหัวข้อนีย้ งั เป็ นการเปิ ดเผยหลักการ
กว้าง ๆ ตามที่แบบกาหนด ซึ่งทาให้ผลู้ งทุนไม่สามารถเข้าใจถึงรายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน
ของแต่ละบริษัท ดังนัน้ จึงขอให้บริษัทเปิ ดเผยเพิ่มเติมถึงรายละเอียดวิธีการทางานของบริษัทว่า
มีแนวทางการปฏิบตั ิในแต่ละเรื่องอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตัวอย่างการเปิ ดเผยข้อมูลการกากับดูแลกิจการ
(1) จริยธรรมธุรกิจ
ตัวอย่างที่ไม่ดี
- เปิ ดเผยเพียงว่าบริษัทมีการจัดทา code of
ethics
ตัวอย่างที่ดี
- เปิ ดเผยว่าบริษัทมีการจัดทา code of ethics
โดยมีหวั ข้อหลักอะไรบ้าง กาหนดวิธีปฏิบตั ิงานอย่างไร และบริษัทได้มีการสื่อสารให้กรรมการและ
พนักงานทุกคนทราบถึงรายละเอียดของ code of ethics ดังกล่าวอย่างไร
(2) สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
ตัวอย่างที่ไม่ดี
- ระบุเพียงว่าบริษัทมีระบบการกากับดูแลสิทธิ
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียหลายกลุม่ ได้แก่ กลุม่ ใดบ้าง
ตัวอย่างที่ดี
- เปิ ดเผยว่าบริษัทมีระบบการกากับดูแลสิทธิ
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ใดบ้าง และบริษัทมีแนวทางรักษาสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างไรบ้าง
เช่น บริษัทรักษาสิทธิของกลุ่มลูกค้าโดยการรับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
การส่งมอบสินค้าให้แก่ลกู ค้าภายในเวลาที่กาหนด รวมทัง้ มีการรักษาความลับลูกค้า เป็ นต้น

-42.3 คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
2.3.1 ตามที่หวั ข้อดังกล่าวได้กาหนดให้มีการอธิบายเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ รวมทัง้ ปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรือ
มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนัน้ สานักงานพบว่า
หลายบริษัทมิได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็ นสาเหตุหรือมีผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเป็ นข้อมูล
ที่สาคัญและมีผลต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท สานักงานจึงขอให้
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย นอกจากนี ้ ในการเปิ ดเผยอัตราส่วนทางการเงิน
ที่ตอ้ งนาจานวนหุน้ มาประกอบการคานวณ เช่น EPS P/E เป็ นต้น ให้บริษัทเปิ ดเผยอัตราส่วน
ดังกล่าวทัง้ ในลักษณะ weighted average และลักษณะ fully dilute ภายหลังการเสนอขายหุน้
ในครัง้ นีไ้ ว้ให้ชดั เจนด้วย นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีบริษัทมีใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ (warrant)
คงค้างอยู่ ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว ให้นา warrant ที่ in the money มารวม
คานวณเสมือนมีการใช้สิทธิ warrant นัน้ แล้วด้วย ทัง้ นี ้ ขอให้อธิบายถึงความแตกต่างของ
อัตราส่วนทัง้ สองลักษณะให้ชดั เจนด้วย
2.3.2 สาหรับบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การถือหุน้ หรือโครงสร้างการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อขนาดของธุรกิจของบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ และ
บริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ และงบการเงินตรวจสอบสาหรับปี บญ
ั ชีลา่ สุด ไม่แสดงผลการดาเนินงาน
หรือฐานะการเงินของบริษัทที่จะยื่นคาขอฯ และบริษัทย่อยตามโครงสร้างใหม่ ให้บริษัทที่จะยื่นคาขอฯ
จัดทางบการเงินรวมสาหรับงวดบัญชีล่าสุดเสมือนบริษัทได้จดั โครงสร้างใหม่ดงั กล่าวตัง้ แต่งวดบัญชี
ก่อนเต็มปี บญ
ั ชี หากมีบางรายการไม่สามารถจัดทาได้หรือต้องตัง้ สมมติฐานเพิ่มเติมให้ระบุดว้ ย
ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบ 56-1 ให้ถือปฏิบตั ิสาหรับแบบ 56-1
ประจาปี 2548 เป็ นต้นไป
3. การให้สมั ภาษณ์ของผูบ้ ริหารของบริษัทที่ย่นื คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชน (“บริษัทฯ”)
ในช่วงที่ผ่านมาสานักงานพบว่าผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีการให้สมั ภาษณ์
ถึงแนวโน้มหรือประมาณการผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในเชิงตัวเลขก่อนการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ทัง้ ที่ขอ้ มูลดังกล่าวไม่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหนังสือชีช้ วนแต่อย่างใด สานักงาน
ขอเรียนว่าการให้สมั ภาษณ์ดงั กล่าวอาจเข้าข่ายฝ่ าฝื นมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

-5และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) ดังนัน้ หากผูบ้ ริหารประสงค์จะให้สมั ภาษณ์
ในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องจัดทาและแสดงประมาณการดังกล่าวพร้อมสมมติฐานและคาอธิบาย
ไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย อย่างไรก็ดี สานักงานขอเรียนว่า การจัดทาประมาณการต้องทาด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งอธิบายหากผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ที่เกิดขึน้ จริงแตกต่างจากประมาณการที่ทาไว้อย่างมีสาระสาคัญ ทั้งนี ้ ในกรณีท่พี บว่าประมาณการ
ดังกล่าวจัดทาขึน้ โดยมีเหตุอนั ควรทราบอยู่แล้วว่า สมมติฐานนัน้ ไม่สมเหตุสมผล บริษัทฯ
และที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องร่วมกันรับผิดตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
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