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แนวทางการเข้าหารือกับส านักงาน ก.ล.ต.  
ก่อนการย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุ้น 

----------------------------------------------------- 

 ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีนโยบำยสนับสนุนให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินเข้ำมำหำรือกับส ำนักงำนก่อนกำรยื่นค ำขอ
อนุญำตเสนอขำยหุ้น เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้มีโอกำสปรึกษำหำรือในประเด็นส ำคัญ ๆ 
เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นขออนุญำตและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ในกำรเตรียมค ำขออนุญำตและแก้ไขประเด็นต่ำง ๆ ที่อำจมีผลต่อกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตให้เรียบร้อยก่อนที่จะ
ยื่นค ำขออนุญำต  นอกจำกนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวยังจะช่วยให้กำรพิจำรณำค ำขออนุญำตเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว
และเป็นไปตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ 
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ”) ด้วย   

ในกำรนี้ เพื่อประโยชน์กับที่ปรึกษำทำงกำรเงินในกำรจัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรหำรือร่วมกันก่อนยื่น  
ค ำขออนุญำต ส ำนักงำน ก.ล.ต. และชมรมวำณิชธนกิจได้ร่วมกันยกร่ำง “แนวทำงกำรเข้ำหำรือกับส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก่อนกำรยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้น” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดเตรียมข้อมูลของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
โดยประเด็นที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินจัดเตรียมควรครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงน้อยในเรื่องต่อไปนี้  

(1) ประเด็นที่เป็น key risk area  
(2) กำรท ำ due diligence ในประเด็นที่เป็น key risk area นั้น และข้อสังเกตของที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

จำกกำรท ำ due diligence  
(3) ประเด็นที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้รับจำกกำรหำรือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง 

กำรด ำเนินกำรของที่ปรึกษำทำงกำรเงินต่อประเด็นดังกล่ำว   
(4) ประเด็นที่ที่ปรึกษำทำงกำรเงินเห็นว่ำยังเป็น risk area และเป็นประเด็นที่ต้องหำรือส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ก่อนกำรยื่นค ำขออนุญำต 
(5) ในกรณีที่ เป็นเคสที่ เคยยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. แล้วถอนค ำขออนุญำตไป หรือ 

ถูกปฏิเสธจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินด ำเนินกำรดังนี้ (ก) หำกเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินรำยเดิม 
ที่ร่วมจัดเตรียมข้อมูลในกำรยื่นค ำขออนุญำตครั้งก่อน ให้สรุปประเด็นที่เป็นเหตุให้มีกำรถอนค ำขออนุญำต หรือ 
ถูกปฏิเสธค ำขออนุญำตในครั้งก่อน และกำรแก้ไขประเด็นต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้ครบถ้วนทุกประเด็น หรือ (ข) หำกเป็น 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินรำยใหม่ที่เพิ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรยื่นค ำขออนุญำตในครั้งนี้  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอำจสอบถำมบริษัทลูกค้ำในเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุของกำรถอนค ำขออนุญำต หรือถูกปฏิเสธ 
ค ำขออนุญำตในครั้งก่อน เพื่อขอนัดหมำยส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อขอรับทรำบประเด็นอีกครั้ง  ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่ำ  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้รับทรำบประเด็นที่ชัดเจนก่อนที่จะก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไขต่อไปก็ได้  ทั้งนี้  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินควรขอให้บริษัทลูกค้ำจัดท ำหนังสือยินยอมให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุดังกล่ำว
กับที่ปรึกษำทำงกำรเงินด้วย 
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ทั้งนี้ ในกำรหำรือกับส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ปรึกษำทำงกำรเงินควรเตรียมข้อมูลตำมหัวข้อต่อไปนี้ โดยแต่ละหัวข้อ 
ควรค ำนึงถึงประเด็นตำม (1) ถึง (5) ข้ำงต้นด้วย 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 •  อธิบำยลักษณะกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 •  สรุปแผนภำพโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท (ทั้งก่อน และหลังกำรปรับโครงสร้ำง) 
 •  สรุปรำยชื่อผู้ถือหุ้นก่อน และหลังกำรปรับโครงสร้ำง 
 •  ระบุโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทในส่วนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พร้อมทั้งแนวทำงป้องกัน
  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว 
 

2. งบการเงินท่ีบริษัทจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวน 
 •  สรุปงบกำรเงินรำยปีและรำยไตรมำสที่บริษัทจะเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน  
  โดยต้องระบุถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

- ประเภทของงบกำรเงิน เช่น งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรืองบกำรเงินรวม เป็นต้น 

- สรุปมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ใช้ในกำรจัดเตรียมงบกำรเงินดังกล่ำว 
- ลักษณะของงบกำรเงิน เช่น งบตรวจสอบ งบสอบทำน หรืองบเสมือน เป็นต้น  ทั้งนี้ กรณีเพิง่มีกำร 

จัดโครงสร้ำงภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (under common control) ในปีก่อนหน้ำปีปัจจบุัน เช่น 
บริษัท ก. จะยื่นค ำขออนุญำตในปี 2558 จึงต้องใช้งบปลี่ำสุด ซึ่งก็คือ งบปี 2557 โดยหำกบริษัท ก. 
ปรับโครงสร้ำงภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันในปี 2557 งบกำรเงินประจ ำปีที่ต้องแสดงในตำรำงสรุป 
งบกำรเงินภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ” ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือ 
ชี้ชวน ได้แก่ งบปี 2557 งบปี 2556 และงบป ี2555 สรปุได้ดังนี้ 

o งบปี 2557 ต้องเป็นงบกำรเงินรวม under common control ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่มีสว่นได้เสียสำธำรณะ (PAE) โดยมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 

o ส่วนงบปี 2556 ทีน่ ำมำแสดงเปรียบเทียบกับงบปี 2557 ต้องเป็นงบกำรเงินรวม under common 
control ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (PAE) ด้วย  
ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินต้องสอบทำนควำมถูกต้องของตัวเลขดังกล่ำวก่อนกำรแสดง 
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือให้ผู้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 
งวดดังกล่ำว 

o ส ำหรับงบป ี2555 ที่แสดงในตำรำงสรุปงบกำรเงินให้แสดงงบกำรเงินรวมตำมหลัก under 
common control โดยจะใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ (NPAE) เช่นเดิม หรือจะปรับเปน็มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่มี
ส่วนได้เสียสำธำรณะ (PAE) ก็ได้  ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินต้องสอบทำนควำมถูกต้องของ
ตัวเลขดังกล่ำวก่อนกำรแสดงในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือใหผู้้สอบบัญชี
แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินงวดดังกล่ำว  
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ตัวอย่ำงกำรแสดงงบกำรเงินในตำรำงสรุปงบกำรเงินภำยใตห้ัวข้อ “ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ”  
ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชีช้วน 
 

 2555 2556  2557  ไตรมำสที่ 2 2558 
งบกำรเงิน งบกำรเงินรวม (ภำยใต้

กำรควบคุมเดียวกัน)  
ของบริษัท ก.  

งบกำรเงินรวม (ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน)  
ที่แสดงเปรียบเทียบ 
ในงบกำรเงินปี 2557 
ของบริษัท ก.  

งบกำรเงินรวม 
(ภำยใต้กำร
ควบคมุเดยีวกัน) 
ของบริษัท ก. 
(ตรวจสอบ) 

งบกำรเงินรวม 
(ภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน) ของ 
บริษัท ก. (สอบทำน) 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ (NPAE)  
หรือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วน
ได้เสียสำธำรณะ (PAE) 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรท่ีมีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ (PAE) 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงินส ำหรับ
กิจกำรท่ีมีส่วนได้
เสียสำธำรณะ 
(PAE) 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินส ำหรับ
กิจกำรท่ีมีส่วนได้เสีย
สำธำรณะ (PAE) 

 

 •  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีต่อรำยกำรหรือกำรจัดท ำงบกำรเงิน  รวมทั้งควำมเห็นและกำรด ำเนินกำรของ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินกับข้อสังเกตดังกล่ำว 

 
 อนึ่ง กรณีซื้อธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน (ไม่ใช่ under common control เช่น ซื้อธุรกิจจำก
บุคคลอื่น) ซี่งท ำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นหรือโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน  
หรือขนำดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส ำคัญ และงบกำรเงินตรวจสอบส ำหรับปีบัญชีล่ำสุด  
(“งบจริง”) ไม่แสดงผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตำมโครงสร้ำงใหม่ ให้บริษัทจัดท ำ
งบเสมือนซื้อธุรกิจดังกล่ำวตั้งแต่ต้นปี (เฉพำะงบก ำไรขำดทุน) เพิ่มเติมเพื่อแสดงเปรียบเทียบกับงบจริงของ 
งวดเต็มปีล่ำสุด เช่น บริษัท ข. จะยื่นค ำขออนุญำตในปี 2558 จึงต้องใช้งบปีล่ำสุด ซึ่งก็คือ งบปี 2557 โดยหำก
บริษัท ข. ซื้อธุรกิจทีไ่ม่ใช่ under common control ในไตรมำส 3 ของปี 2557 จะต้องท ำงบเสมือนของปี 2557 
(เฉพำะงบก ำไรขำดทุน) เพื่อสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนเสมือนมีธุรกิจดังกล่ำวตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยไม่ต้องท ำ 
งบเสมือนของปี 2556 และปี 2555  ทั้งนี้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินต้องสอบทำนควำมถูกต้องของตัวเลขดังกล่ำว 
ก่อนกำรแสดงในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือใหผู้้สอบบัญชีแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 
งวดดังกล่ำวก็ได้ 
 
3.  รายการระหว่างกัน 
 •  ลักษณะของรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนัยส ำคัญ รวมทั้งแนวทำงที่สำมำรถแสดงได้ว่ำเป็นรำยกำรที่มีลักษณะ 
  arm’s length basis 
 •  หำกมีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีลักษณะพิเศษ ให้ระบุถึงควำมจ ำเป็นของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว 

 •  สรุปแนวทำงแก้ไข และแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน 
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4.  โครงสร้างการจัดการ 
 •  สรุปโครงสร้ำงกำรจัดกำรปัจจุบันของกลุ่มบริษัท  โดยควรมีกำรเปิดเผยจ ำนวน  รำยชื่อกรรมกำร 

และผู้บริหำรทุกท่ำน 
 •  ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 •  ในกรณีที่โครงสร้ำงกำรจัดกำรไม่เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG) ให้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
  อธิบำยประเด็นดังกล่ำว พร้อมทั้งควำมเห็นหรือข้อแนะน ำของที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่มีต่อโครงสร้ำง 
  ดังกล่ำวด้วย 
 

5. ระบบการควบคุมภายใน 
 • สรุปควำมเห็นที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบกำรควบคุมภำยใน  ได้แก่  ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยใน   

ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี  และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
 • ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินจำกกำรสอบทำนควำมเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องข้ำงต้น  
  
 

6. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 •  ในบำงกรณี  อำจต้องมีกำรปรึกษำประเด็นพิเศษที่เฉพำะเจำะจงกับ  IPO บำงรำยกำร เช่น ประเด็น  

share based compensation ประเด็นกำรมีกำรเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงต่อ  strategic investors 
ก่อน IPO หรือกำรให้ preemptive right ในกำร spin-off เป็นต้น 

 

7. ตารางเวลา 
 •  ในทุกกรณีที่ปรึกษำทำงกำรเงินควรสรุปตำรำงเวลำเบื้องต้นกับส ำนักงำน ก.ล.ต.  
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