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ส่วนที่ 1 : เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

1. โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – “FSAP”)  
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ การก ากับดูแล และแนวทางการก ากับดูแล 
เมื่อเทียบกับหลักมาตรฐานสากล โดยผู้ประเมินจะเป็นผู้จัดอันดับผลการประเมิน1 และให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อปรับปรุง  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้ไทยเข้ารับการประเมิน FSAP  
ซึ่งส านักงานมีแผนจะเข้ารับการประเมินในช่วงปลายปี 2561 - ต้นปี 2562  พร้อมกับหน่วยงานก ากับ 
ดูแลระบบการเงินอ่ืน ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยส านักงานจะเข้ารับการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภาคตลาดทุนเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการก ากับดูแลเทียบกับมาตรฐานสากลด้าน securities 
regulation คือ IOSCO2 Objectives and Principles for Securities Regulation (“IOSCO standard”)  
โดยส านักงานเห็นว่า การเข้าร่วมประเมิน FSAP และได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีจะเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของตลาดทุนไทยว่า มีมาตรฐานการก ากับดูแลเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในทางกลับกัน หากได้รับผลการประเมินต่ ากว่า broadly 
implemented  อาจส่งผลกระทบ เช่น ท าให้ตลาดทุนไทยมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
หรือประเทศอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต หรืออาจท าให้ความน่าเชื่อถือในการลงทุนลดลงได ้  

3. ส าหรับการประเมินมาตรฐานด้าน securities regulation ในส่วนที่เกี่ยวกับการระดมทุน 
และการก ากับบริษัทจดทะเบียนนั้น มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในหัวข้อหลัก ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูล 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรายงานทางการเงินและ 
ผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นต้น  ทั้งนี้ ส านักงานได้เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การเปิดเผย 
ข้อมูลส าหรับผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน3 (“ผู้ออกหลักทรัพย์”) เทียบกับ IOSCO standard  
แล้วพบว่า หลักเกณฑ์ของไทยมีข้อแตกต่างในบางประเด็น เช่น การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ 
และผู้บริหาร การจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกัน  การเปิดเผยรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน และการเปิดเผย
ประวัติการซื้อขายหุ้นและราคาย้อนหลัง เป็นต้น   
  

                                                        
1  ผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ล าดับ (เรียงจากสูงไปต่ า) ได้แก่   1. fully implemented  2. broadly implemented  3. partly implemented 
และ 4. not implemented 

2
  IOSCO คือ International Organization of Securities Commissions  

3
  ตราสารทุน ได้แก่ หุ้น และหลักทรพัย์แปลงสภาพ 
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4. ส านักงานจึงได้หารือกับที่ปรึกษาในด้านการเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมิน FSAP  
(“ที่ปรึกษาฯ”) ซึ่งที่ปรึกษาฯ แนะน าว่า ข้อแตกต่างบางประเด็น หากไม่แก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อ 
ผลการประเมิน FSAP  รวมทั้งเมื่อศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งเพิ่งเข้ารับการประเมิน FSAP ก็พบว่า ทั้งสองประเทศมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับ IOSCO standard 

5. ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard  
โดยได้ค านึงถึงความพร้อมของตลาดทุนไทย เพื่อไม่สร้างภาระต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกินควร ด้วยการน า 
ข้อกังวลและข้อเสนอแนะที่ส านักงานได้รับจากการท า focus group กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในช่วงที่ผ่านมา 
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยแล้ว  ทั้งนี้ ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นจะมีไปจนถึง
วันที่ 16 เมษายน 2561 ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ต่อส านักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ email ตามรายละเอียดที่ระบุไว้  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอ 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส าหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้  

(1) นางสาวพัชรพร รังสีธรรม โทรศัพท์หมายเลข 0-2033-9647 
(2) นางสาวจารุวรรณ เลี่ยวศรีสุข โทรศัพท์หมายเลข 0-2263-6254 

ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุน  
 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต   
 แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
ทางโทรสาร :  0-2033-9647 
email address : corporat@sec.or.th  
 

ส่วนที่ 2 :  แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ส านักงานจึงเห็นควรเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ IOSCO standard เพื่อรองรับการ
ประเมิน FSAP โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์จะมีขอบเขตการบังคับใช้กับเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า 
“แบบ filing”) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) และรายงานประจ าปี (“แบบ 56-2”) ของ 
ผู้ออกหลักทรัพย์ ทั้งกรณีที่เป็นบริษัทไทย4 และบริษัทต่างประเทศเฉพาะที่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นตลาดหลักเท่านั้น  อย่างไรก็ดี เกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยเร่ืองรายงานทางการเงิน
ตามข้อ 2 จะบังคับใช้ไปถึงบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตลาดหลักด้วย เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

โดยมีรายละเอียดแนวทางที่เสนอและเหตุผลในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                                                        
4   ยกเว้นบริษัทไทยที่ dual offering ในไทยและกลุ่มอาเซียน ซึ่งใช้แบบ 69-ASEAN ที่มีข้อก าหนดตาม IOSCO standard อยู่แล้ว 

mailto:corporat@sec.or.th
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 1.   การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
  IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอ่ืน ของกรรมการ 
และผู้บริหารเป็นรายบุคคล โดยให้เปิดเผยทั้งกรณีได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อย และให้เปิดเผย
ค่าตอบแทนค้างจ่ายในปีล่าสุดด้วย  นอกจากนี้ ควรเปิดเผยนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้ง
หน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และโครงสร้างประเภทค่าตอบแทนด้วย 
  เกณฑ์ปัจจุบัน: แบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่เป็น 
ตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืน5 (รวมเรียก “ค่าตอบแทน”) ของกรรมการเป็นรายบุคคล  อย่างไรก็ดี ส าหรับของ
ผู้บริหาร6 ก าหนดให้เปิดเผยของผู้บริหารทุกรายรวมกัน โดยใช้หลักการดังกล่าวกับบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักในกรณทีี่ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีบริษัทแม่เป็น holding company ด้วย และไม่มีข้อก าหนดให้
เปิดเผยค่าตอบแทนค้างจ่ายในปีล่าสุด  ดังนั้น จึงยังไม่สอดคล้องกับ IOSCO standard 
  แนวทางที่เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ :  
 ก าหนดให้เพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดังนี้ 
  -   การเปิดเผยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืนเป็นรายบุคคล เฉพาะของ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ (“CEO หรือ MD”) โดยอาจ
ระบุเป็นจ านวนมูลค่ารวมที่แน่นอน หรือเป็นช่วงมูลค่ารวม (“band”)7 คือ ช่วง 0-5 ล้านบาท ช่วง 5-10 ล้านบาท
ช่วง 10-15 ล้านบาท ช่วง 15-20 ล้านบาท และ 20 ล้านบาทขึ้นไปก็ได้  ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารรายอ่ืน
ให้เปิดเผยเป็นยอดรวม และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์เดิม   

-   ค่าตอบแทนที่เปิดเผยให้รวมทั้งกรณีได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อย  
และให้รวมผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปีล่าสุดด้วย 
 -   ให้อธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละ
ประเภทของกรรมการและผู้บริหาร เช่น ค่าตอบแทนคงที่ หรือค่าตอบแทนผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการค่าตอบแทน (ถ้ามี) ว่าโครงสร้างดังกล่าว 
เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร  

-   ให้น าหลักการข้างต้นบังคับใช้กับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกรณี holding  
company ด้วย 

                                                        
5  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน และโบนสั เป็นต้น 
    ค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รถยนต์ประจ าต าแหน่ง ค่าน้ ามัน ค่ารับรอง และโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น (ESOP) เป็นต้น 
6  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับ 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย  
7
  การเปิดเผยเป็น band เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของประเทศสิงคโปร์และ

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผ่านการประเมิน FSAP แล้ว  ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้ค่าตอบแทน
สูงสุด 5 รายแรก และประเทศมาเลเซียก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนของเฉพาะผู้บริหารสูงสุด โดยทั้งสองประเทศก าหนดให้เปิดเผย
ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย 
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  เหตุผล :  
  จากการหารือที่ปรึกษาฯ เห็นว่า การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นรายคน 
เป็นประเด็นส าคัญ เน่ืองจากแสดงถึงความโปร่งใสและช่วยให้ผู้ลงทุนวิเคราะห์ได้ว่า ผู้บริหารแต่ละราย 
มีการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับหรือไม่  ดังนั้น หากไม่แก้ไข อาจส่งผลกระทบ 
ต่อผลการประเมิน FSAP ได้  ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ IOSCO 
standard  เน่ืองจากจะท าให้เกิด market force ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลและการด าเนินธุรกิจที่มี
คุณภาพให้กับบริษัทจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นด้วย   

อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นรายบุคคลเป็นข้อมูลความลับ 
ที่หากเปิดเผยแล้วอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องสูง เช่น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร หรือเกิด
ปัญหาการแย่งชิงตัวผู้บริหารระหว่างองค์กร เป็นต้น  ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ส านักงานจึงเห็นควร
ก าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล เฉพาะของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเทา่นั้น เนื่องจากเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางของบริษัท จึงน่าจะเป็นบุคคลที่ผู้ลงทุนสนใจมากที่สุด  รวมทั้งให้
สามารถแสดงเป็น band ได้ ซึ่งการก าหนด band ทุก ๆ 5 ล้านบาท มาจากการประเมินข้อมูลค่าตอบแทน 
ในอดีต โดยส านักงานเห็นว่า เป็นช่วงที่ไม่แคบเกินไปจนสามารถคาดเดามูลค่าและอาจก่อให้เกิดผลกระทบได ้ 
และไม่กว้างเกินไปจนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ 

 2.   การเปิดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกัน 
  2.1   รายงานทางการเงิน 
 กรณีแบบ filing 

 IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยรายงานทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปยี้อนหลัง 
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้สอบบัญชี  นอกจากนี้ หากรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็น ให้อธิบายเหตุผลโดยละเอียด 
 เกณฑ์ปัจจุบัน:  หลักเกณฑ์การอนุญาตและแบบ filing ก าหนดให้เฉพาะ 
รายงานทางการเงินงวดปีล่าสุด และไตรมาสล่าสุดเท่านั้น ที่ต้องจัดท าขึ้นตาม IOSCO standard8   
                                                        
8 การจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินของไทย มีข้อก าหนดที่ส าคัญ สรุปดังนี ้
(1)  จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย 

-  กรณีบริษัทไทย ก าหนดใหใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัด คือ มาตรฐานส าหรับกิจการที่มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

-  กรณีบริษัทต่างประเทศ ก าหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเช่นเดียวกับบริษัทไทย หรือ International Financial Reporting  
Standards (IFRS) หรือ reconciled IFRS หรือมาตรฐานอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

(2)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (กรณีงวดไตรมาส) โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ซึง่ส านักงานเป็นหน่วยงานอิสระ 
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้สอบบัญชีตาม  IOSCO standard 

(3)  รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะเป็นการแสดงความเห็นว่า รายงานทางการเงินไม่ถูกต้องหรือผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตโดย
บริษัทหรือกรรมการหรือผู้บริหาร 

(4)  กรณีผู้ออกตราสารทุนมีบริษัทย่อย ต้องแสดงได้ว่า บริษัทย่อยสามารถจัดท าข้อมูลทางการเงินและข้อมลูการเปิดเผยอ่ืนให้แก่ 
ผู้ออกตราสารทุนเพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดได้ 
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ดังนั้น จึงยังไม่เป็นไปตาม IOSCO standard  
ส าหรับการเปิดเผยของบริษัทจดทะเบียน แม้แบบ 56-1 จะให้เปิดเผยข้อมูล 

ทางการเงินโดยสรุปเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมาตาม IOSCO standard แต่หากเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล 2 ปีก่อนหน้า ก็จะยังไม่เป็นไปตาม IOSCO standard  
ตามที่กล่าวข้างต้น ส่วนกรณีแบบ 56-2 ให้เปิดเผยรายงานทางการเงินเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
จึงยังไม่เป็นไปตาม IOSCO standard เช่นกัน 
  2.2   รายการระหว่างกัน 
 IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
3 ปี ย้อนหลัง จนถึงข้อมูลล่าสุด   
 เกณฑ์ปัจจุบัน: แบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ก าหนดให้เปิดเผยรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในปีล่าสุด  จึงยังไม่เป็นไปตาม IOSCO standard 
  แนวทางที่เสนอ :  
 (1)   กรณีข้อมูลในแบบ filing และเกณฑ์การอนุญาต 
  -   ให้น าหลักเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบันส าหรับ
งวดปีและไตรมาสล่าสุด มาบังคับใช้กับรายงานทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง9 และไตรมาสล่าสุด10  
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ที่มีนัยส าคัญ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยอนุโลมกับการจัดท า
รายงานทางการเงินเสมือนมีการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เห็นภาพรายงานทางการเงิน 
ที่สะท้อนโครงสร้างใหม่ครบทั้ง 3 ปี และไตรมาสล่าสุดด้วย 
  -   ให้เปดิเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 3 ปีย้อนหลัง และไตรมาสล่าสุด โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเฉพาะงวดปีและไตรมาสล่าสุด 
  -   ก าหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า นับจากปีที่ 
ออกประกาศ 
  -   ก าหนดให้ต้องเปิดเผยรายงานทางการเงินรายไตรมาสล่าสุดทุกกรณี โดยยกเลิก
ข้อยกเว้นตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ปัจจุบัน11 เน่ืองจาก IOSCO standard ให้ความส าคัญกับการเปิดเผย
รายงานทางการเงินที่สะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกตราสารทุนให้เป็นปัจจุบัน   
ทั้งนี้ เนื่องจากการก าหนดดังกล่าวสอดคล้องกับทางปฏิบัติในปัจจุบันอยู่แล้วที่ภาคเอกชนมีการเปิดเผยข้อมูล
ทุกกรณ ีจึงให้มีผลบังคับใช้พร้อมการออกประกาศได้ 

                                                        
9
   ผู้ออกหลักทรัพย์อาจจัดท ารายงานทางการเงินเท่าที่มีการด าเนินงานจริงได้  เช่น  

(1) กรณีที่เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดเป็นการเฉพาะให้มีผลการด าเนินงาน (“track record”) ไม่ถึง 3 ปี เช่น บริษัทที่จะเข้า 
จดทะเบียนใน MAI ที่ก าหนด track record 2 ปี หรือธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้รับยกเว้น track record เป็นต้น   

(2) กรณีที่มี track record ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่มีการปรับโครงสร้างกิจการท าให้ด าเนินงานไม่ถึง 3 ปี   
10
   ขยายความค าว่า ไตรมาสล่าสุด ให้หมายถึง ไตรมาสล่าสุดก่อนยื่นค าขออนุญาต หรือก่อนยื่นปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing แต่ละครั้ง 

11  ข้อก าหนดในแบบ filing ในปัจจุบันระบุว่า ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยรายงานทางการเงินรายไตรมาสล่าสุด เว้นแต่มีหมายเหตุประกอบ

งบการเงินในเรื่องส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากงวดล่าสุดอย่างมีนัยส าคัญ 
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  (2)   กรณีข้อมูลในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง  
   ส านักงานเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนให้มีความสอดคล้อง
กันตาม (1) ด้วย  นอกจากนี้ เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน เห็นควรรวมแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ให้อยู่ 
ในแบบเดียวกัน  ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลในส่วนรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี เห็นควรให้อย่างน้อย 
ต้องเปิดเผยข้อมูลปีล่าสุด พร้อมทั้งระบุข้อความให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนทราบว่า สามารถดูข้อมูล 2 ปี 
ก่อนหน้าได้จากหน้า website ของส านักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจท าเป็น hyperlink ไว้ในแบบ 56-1 
และ 56-2 เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล และเพื่อเป็นการลดภาระการใช้ทรัพยากรในการจัดพิมพ์
ของภาคธุรกิจ  

อย่างไรก็ดี เพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนไม่นานก่อนการแก้ไข
ประกาศในประเด็นข้างต้นนี้ เห็นควรก าหนดให้ทยอยเปิดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกันไป
ตามรอบระยะเวลาปกติ จนมีข้อมูลย้อนหลังครบ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ในที่สุด ดังแสดงตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 

    

 
 
 
 
  เหตุผล :  
    ที่ปรึกษาฯ เห็นว่า ปัจจุบันตลาดทุนต่างประเทศที่หลักเกณฑ์เป็นไปตามหลักสากล  
จะก าหนดให้การเปิดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกันย้อนหลังทั้ง 3 ปี ตาม IOSCO standard   
ดังนั้น หากเกณฑ์ของไทยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินได้  
นอกจากนี ้ส านักงานเห็นว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกัน 
ตาม IOSCO standard จะท าใหข้้อมูลรายงานทางการเงินทั้ง 3 ปี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เน่ืองจากตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ และท าให้รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
เปรียบเทียบกันได้ทั้ง 3 ปี ซึ่งจะท าให้ผู้ลงทุนเห็นแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
และเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งเพิ่มความพร้อมของระบบบัญชีเพื่อการเตรียมตัวเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วย  

อย่างไรก็ดี การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชี เป็นต้น เน่ืองจากจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว 
ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนที่นานขึ้น ส านักงานจึงเห็นควรก าหนดให้หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ในอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่เตรียมตัวยื่นค าขออนุญาต IPO 
ภายใต้หลักเกณฑ์เดิมในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมทั้งให้ผู้ที่ประสงค์จะออกหลักทรัพย์ในอนาคตได้รับทราบ
และมีระยะเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าพอควร   

ปี x-1        ปี x         ปี x+1      ปี x+2 

เกณฑ์ filing เร่ิมใช้ตั้งแต่ปี X 

เกณฑ์ ongoing เร่ิมใช้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาต IPO ตั้งแต่ปี X และ
ไม่ย้อนกลับไปใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต IPO ก่อนปี X 

บริษัทได้รับอนุญาต IPO  
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 3.   การเปิดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
 IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จาก 
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ประมาณการการใช้เงินในแต่ละเร่ือง: ระบุล าดับและแผนการใช้เงิน แหล่งเงินทุนอ่ืน  
(ถ้าเงินระดมทุนไม่เพียงพอ)   

- กรณซีื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ: อธิบายรายละเอียดสินทรัพย์
และราคา  โดยหากซื้อสินทรัพย์จากบริษัทในเครือ ให้เปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ รวมทั้งอธิบายการก าหนด 
ราคาว่าเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ 

- กรณลีงทุนในกิจการอ่ืน: อธิบายลักษณะธุรกิจและสถานะการลงทุนด้วย 
- กรณชี าระหนี้หรือลดหนี้: เปิดเผยอัตราดอกเบี้ย และวันครบก าหนดช าระหนี้ โดยหาก 

เป็นหนีท้ี่เกิดในปีล่าสุด ให้เปิดเผยรายละเอียดการใช้เงินที่ได้รับจากหนี้ก้อนดังกล่าวด้วย  
  เกณฑ์ปัจจุบัน: แบบ filing ก าหนดให้ระบุวัตถุประสงค์การใช้เงิน มูลค่า และระยะเวลา 
การใช้เงินแยกตามแต่ละรายการ โดยไม่ได้ระบุให้เปิดเผยรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ 
IOSCO standard ก าหนด  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับ IOSCO 
standard อยู่แล้ว12   
  นอกจากนี้ เกณฑ์อนุญาตก าหนดว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
จะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในแบบ filing ซึ่งต้องได้รับมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (มีเสียงคัดค้านไม่เกิน 10%) ซึ่งอาจไม่มี 
ความยืดหยุ่นต่อเอกชนหากมีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เหมาะกับ 
สภาพการด าเนินธุรกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 
  แนวทางที่เสนอ :  

-   ปรับปรุงแบบ filing โดยก าหนดหัวข้อและรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงิน 
ให้เป็นไปตาม IOSCO standard  ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันอยู่แล้ว   
ทั้งนี้ กรณีการใช้เงินช าระคืนหนี้นั้น ส านักงานเห็นว่า รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นความลับทางธุรกิจ  
จึงก าหนดให้เปิดเผยขั้นต่ าอย่างน้อยในเร่ืองมูลค่าเงินระดมทุนที่จะน าไปช าระหนี้และระยะเวลาช าระหนี้ 13 

                                                        
12
    ในทางปฏิบัติ หากมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ หรือลงทุนในกิจการอื่น  
ผู้ออกตราสารทุนจะเปิดเผยในส่วนโครงการในอนาคตถึงข้อมูลสินทรพัย์และกิจการดังกล่าว เช่น ลักษณะสินทรัพย์  
ระยะเวลาการด าเนินการและสถานะปัจจุบัน ประมาณเงินลงทุน แหล่งเงินทุนอื่นหากเงินที่ระดมทุนไม่เพียงพอ เป็นต้น  
และหากเป็นการซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็จะต้องเปิดเผยรายละเอียดตามที่ก าหนดในหัวข้อรายการระหว่างกันด้วย   
นอกจากนี้ หากมีวัตถุประสงค์ใช้เงินเพื่อการช าระหนี้หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ก็จะเปิดเผยมูลค่าและระยะเวลาการใช้เงินด้วย   

13
   อย่างไรก็ดี ในกรณีที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การช าระคืนหนี้ให้กับที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้จัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ หรือธนาคารที่เป็นบริษัทแม่ของผู้ให้บริการข้างต้น ส านักงานอาจพิจารณาก าหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เช่น ยอดหนี้ สรุป terms & conditions  อัตราดอกเบี้ย (แสดงอัตราเป็นช่วง) เป็นต้น ทัง้นี้ ส านักงานอยู่ระหว่าง
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว 
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 -   ปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตส าหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน  
โดยก าหนดให้ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่หาก
ไม่มีนัยส าคัญ สามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทได้ โดยต้องแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ   
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณานัยส าคัญ เช่น สัดส่วนมูลค่าเงินที่ใช้ ระยะเวลาการใช้เงิน หรือลักษณะ
โครงการ เป็นต้น ส านักงานจะไปก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ (guideline) เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป 
  เหตุผล :  
  เป็นการปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้แบบ filing มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นต่อเอกชน ในกรณีที่มี 
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอีกด้วย โดยในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยส าคัญ 
ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตาม fiduciary duties เพื่อรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นได้  

 4.  การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน 
  IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน  
  เกณฑ์ปัจจุบัน: ก าหนดให้เปิดเผยเฉพาะกรณีมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี  
ที่ผ่านมา   
 แนวทางที่เสนอ :  
 ปรับปรุงให้เป็นไปตาม IOSCO standard ทั้งในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 
 เหตุผล :  
 เพื่อให้หลักเกณฑ์การเปิดเผยเป็นไปตาม IOSCO standard และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 

 5.   การเปิดเผยประวัติการซื้อขายและราคาย้อนหลังของหุ้น   
  IOSCO standard: ก าหนดให้เปิดเผยประวัติการซื้อขายและราคาย้อนหลังของหุ้น กรณีเป็น
การเสนอขายตราสารทุนคร้ังถัด ๆ ไป หลังจากเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว (SPO) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  -   เปิดเผยราคาหุ้นสูงสุดและต่ าสุดของแต่ละปีในช่วง 5 ปีล่าสุด ของแต่ละไตรมาส
ในช่วง 2 ปีล่าสุด  และของแต่ละเดือนในช่วง 6 เดือนล่าสุด 
  -   เปิดเผยข้อมูลการโดนสั่งพักการซื้อขาย (“SP”) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
  -  เปิดเผยกรณีขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย (“liquidity”) (ถ้ามี) 
 เกณฑ์ปัจจุบัน: ก าหนดให้เปิดเผยราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน 
ที่ผ่านมา และไม่มีข้อก าหนดให้เปิดเผยการถูก SP และการขาด liquidity  
 แนวทางที่เสนอ :  
 ปรับปรุงให้แบบ filing เป็นไปตาม IOSCO standard ยกเว้นกรณีการขาด liquidity ซึ่งจะ
ก าหนดให้เปิดเผยปริมาณการซื้อขายหุ้นรายปี (“trading volume”) และสัดส่วน trading volume ต่อมูลค่า 
ตามราคาตลาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (“market capitalization”) รายปี ส าหรับช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทดแทน 
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 เหตุผล :  
  เพื่อให้หลักเกณฑ์การเปิดเผยเป็นไปตาม IOSCO standard และผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน  
อย่างไรก็ดี ส าหรับข้อมูลเร่ืองการขาด liquidity ส านักงานเห็นว่า การก าหนด benchmark เพื่อนิยามการขาด 
liquidity เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากขึ้นกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ส านักงานจึงเห็นควรให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวแทน เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเร่ือง liquidity ด้วยตนเอง 

 6.   ผู้สอบบัญชี   
  IOSCO standard: ก าหนดให้รายงานทางการเงินของผู้ออกตราสารทุนต้องตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีอิสระที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลผู้สอบบัญชี  
รวมทั้งผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นสากลด้วย 
  เกณฑ์ปัจจุบัน: นอกจากก าหนดให้รายงานทางการเงินของผู้ออกตราสารทุนต้องตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว ยังมีข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม14 ไปจาก 

                                                        
14 หลักเกณฑ์ผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน 
1.  กรณีผู้ออกตราสารทุนเป็นบริษัทไทย 
     หลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายตราสารทุน : 

1.1  ผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทนุต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน    
1.2  กรณีที่ผู้ออกตราสารทุนเป็น holding company และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทต่างประเทศ  นอกจาก 

ผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทุนจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม 1.1 แล้ว ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจหลักนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

(ก)  เป็นผู้สอบบัญชีคนเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทุน หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถสอบบัญชีได้ 
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศนั้น ๆ หรือ 

(ข)  เป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นซึ่งสังกดัส านักงานสอบบัญชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกับส านักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของ 
ผู้ออกตราสารทุน (“เปน็ full member network firm เดียวกัน”) 

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ongoing : 
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้แต่เพียงว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานเท่านั้น โดยไม่ได้มี

ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะเป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยประกอบ
ธุรกิจหลักเป็นบริษัทในต่างประเทศก็ตาม 
2.  กรณีผู้ออกตราสารทุนเป็นบริษัทต่างประเทศ (กรณี primary listing secondary listing และ dual offering)  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

2.1  ผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทนุในกรณีการขออนุญาตเสนอขายตราสารทุนทุกกรณ ีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล ongoing 
ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

(ก)  เป็นผู้สอบบัญชีไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน และหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ใช่ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นของ
ประเทศนั้น ๆ งบการเงินของผู้ออกตราสารทุนจะต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีท้องถิ่นที่สังกัดส านักงาน 
สอบบัญชีที่เป็น full member network firm เดียวกันกับผู้สอบบัญชีไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานดังกล่าว หรือ 

(ข)  เป็นผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
2.2  กรณีที่ผู้ออกตราสารทุนเป็น holding company มีข้อก าหนดเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก  

(ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะเป็นบริษัทในไทยหรือในต่างประเทศ) จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีตามข้อ 1.2  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ใช้บังคับเฉพาะกับกรณีการขออนุญาตเสนอขายตราสารทุนที่เป็น primary listing หรือ secondary listing และ dual offering  
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักเท่านั้น 
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IOSCO standard เช่น การก าหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจการในต่างประเทศจะต้องเป็น full member network 
firm เดียวกัน15 กับผู้สอบบัญชีไทย เป็นต้น   
 แนวทางที่เสนอ :  
 แก้ไขหลักเกณฑ์ผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทุนส าหรับการขออนุญาตเสนอขาย 
ตราสารทุนทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทต่างประเทศทั้งกรณี primary listing secondary listing 
และ dual offering รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ongoing ของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศดังกล่าว ดังนี้ 
 (1)  กรณีบริษัทไทย ต้องเป็นผู้สอบบัญชีไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
 (2)  กรณีบริษัทต่างประเทศ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังน้ี 
  (2.1)  ผู้สอบบัญชีไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน   
  (2.2)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่อยู่ภายใต้หน่วยงานก ากับดูแลที่มีมาตรฐานการก ากับ
ดูแลผู้สอบบัญชีที่เทียบเคียงได้กับไทย เช่น เป็นหน่วยงานที่เป็นสมาชิก IFIAR หรือได้รับการยอมรับจาก EC 
เป็นต้น 
  (2.3)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ยื่นขอความเห็นชอบตามแนวทางเดียวกับข้อ (2.1)  
ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ (2.2)  
 โดยไม่ต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ full member network firm เดียวกัน และไม่มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของผู้ออกตราสารทุน  นอกจากนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
ตามกฎหมาย (enforcement) และความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีต่างประเทศดังกล่าว 
ต้องอยู่ภายใต้หน่วยงานก ากับดูแลผู้สอบบัญชีที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานที่ก ากับดูแลผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ส านักงานในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายตราสารทุนที่ส านักงาน 
ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุน (securities regulator) ของประเทศนั้น ๆ ด้วย   
 เหตุผล :  
 เน่ืองจากมาตรฐานการสอบบัญชีมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งรวมถึงวิธีการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการอยู่แล้ว ประกอบกับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในเร่ือง  
full member network firm เดียวกันในปัจจุบันอาจเป็นการสร้างภาระและอุปสรรคในการระดมทุน 
โดยไม่จ าเป็น อีกทั้งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังมีความลักลั่นกันในแต่ละกรณีด้วย จึงเห็นควรแก้ไข 
หลักเกณฑ์ไทยโดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหลือเพียงเท่ากับที่ IOSCO standard ก าหนดเท่านั้น 
   
  

                                                        
15 การเป็น full member network firm เดียวกัน หมายถึง การที่ส านักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของเครือข่ายนั้น   
โดยสมาชิกจะมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพร่วมกันและถูกก ากับดูแลคุณภาพงานสอบบญัชีอย่างใกล้ชิด 
โดยส านักงานเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อการท าก าไรหรือการปันส่วนค่าใช้จ่าย หรือมีการถือหุ้น การควบคุมหรือ 
การบริหารร่วมกัน มีกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน มีการใช้ชื่อทางการค้าร่วมกัน หรือมีทรัพยากรทางวิชาชีพที่เป็นส่วนส าคัญร่วมกัน 
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี 

ของผู้ออกหลักทรัพย์ (ตราสารทุน) เพื่อให้สอดคล้องกับ IOSCO standard  
เพื่อรองรับการประเมิน FSAP 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ_________________________________ต าแหน่ง_________________________________ 
ชื่อบริษัท_________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________โทรสาร________________email address_____________________ 
สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 บริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดทุน     บริษัทจดทะเบียน   
 นักวิเคราะห์       ที่ปรึกษาทางการเงิน/ที่ปรึกษากฎหมาย   
 ผู้ลงทุนสถาบัน / ผู้ลงทุนรายย่อย      ผู้สอบบัญชี     
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ___________________________________________ 
 
ข้อคิดเห็น 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ในแบบ filing แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ดังนี้ 
 
  1.1   การเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เช่น CEO หรือ MD  
โดยอาจระบุเป็นจ านวนมูลค่ารวมที่แน่นอน หรือ band คือ ช่วง 0-5 ล้านบาท ช่วง 5-10 ล้านบาท  
ช่วง 10-15 ล้านบาท ช่วง 15-20 ล้านบาท และ 20 ล้านบาทขึ้นไปก็ได้   
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
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1.2   ค่าตอบแทนที่เปิดเผยให้รวมทั้งกรณีได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทย่อย และให้รวมผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปีล่าสุดด้วย 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
1.3   ให้อธิบายนโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนแต่ละประเภทของ

กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการค่าตอบแทน (ถ้ามี)  
ต่อความเหมาะสมของโครงสร้างดังกล่าว  
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

1.4   ให้น าหลักการตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.3 มาบังคับใช้กับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักกรณี holding 
company ด้วย 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขหลักเกณฑ์การเปิดเผยรายงานทางการเงินและรายการระหว่างกัน  
ในแบบ filing แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ดังนี้ 

2.1   ให้น าหลักเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบันส าหรับงวดปีและไตรมาส
ล่าสุด มาบังคับใช้กับรายงานทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง และไตรมาสล่าสุด  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
ปรับโครงสร้างกิจการใหม่ที่มีนัยส าคัญ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยอนุโลมกับการจัดท ารายงานทางการเงิน
เสมือนมีการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เห็นภาพรายงานทางการเงินที่สะท้อนโครงสร้างใหม่
ครบทั้ง 3 ปี และไตรมาสล่าสุดด้วย 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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 2.2   การก าหนดให้เปดิเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 3 ปีย้อนหลัง และไตรมาสล่าสุด โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันเฉพาะงวดปีและไตรมาสล่าสุด 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
2.3  ก าหนดให้หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.1 – 2.2 มีผลบังคับใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า นับจากปีที่ออกประกาศ 

ส าหรับบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนไม่นานก่อนการแก้ไข ให้ทยอยเปิดเผยไปตามรอบระยะเวลาปกติ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
2.4  ก าหนดให้ต้องเปิดเผยรายงานทางการเงินรายไตรมาสล่าสุดทุกกรณี โดยยกเลิกข้อยกเว้นตามที่

ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ปัจจุบัน 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

2.5  การรวมแบบ 56-1 และ 56-2 ให้อยู่ในแบบเดียวกัน และใช้วิธีการจัดท า hyperlink ไปยังข้อมูล
รายการระหว่างกันย้อนหลังในเว็บไซต์ของส านักงานและตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดพิมพ์ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้ 
3.1   ปรับปรุงแบบ filing โดยก าหนดหัวข้อและรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินให้เป็นไปตาม 

IOSCO standard  ยกเว้นกรณีการใช้เงินช าระคืนหนี้ที่ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต่ าอย่างน้อยในเร่ือง 
มูลค่าเงินระดมทุนที่จะน าไปช าระหนี้และระยะเวลาช าระหนี้  

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
3.2  ปรับปรุงเกณฑ์การอนุญาตส าหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยก าหนดให้

ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่หากไม่มีนัยส าคัญ 
สามารถขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทได้ โดยต้องแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  โดยปัจจัยที่ใช้ 
ในการพิจารณานัยส าคัญ อาจได้แก่ สัดส่วนมูลค่าเงินที่ใช้ ระยะเวลาการใช้เงิน หรือลักษณะโครงการ เป็นต้น  

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน  
ในแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2   

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้เปิดเผยในแบบ filing เกี่ยวกับประวัติการซื้อขายและราคา
ย้อนหลังของหุ้น รวมทั้ง trading volume และสัดส่วน trading volume ต่อ market capitalization รายปี 
ส าหรับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขหลักเกณฑ์ผู้สอบบัญชีของผู้ออกตราสารทุน โดยไม่ต้องมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับ full member network firm เดียวกัน และไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย (โปรดระบุเหตุผล)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

หรือโทรสารหมายเลข  0-2033-9647 
หรือ email: corporat@sec.or.th  

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 16 เมษายน 2561  
ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้  

mailto:corporat@sec.or.th

