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บทคดัย่อ 

 
บริษทัหลกัทรัพย ์ เมยแ์บงก ์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มี

ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดอยา่งต่อเน่ืองเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้มา และเป็น
บริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ดว้ยความท่ีเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยจ านวนมาก 
ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ภายใตแ้นวปฏิบติัท่ีดี 5 หมวด 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีของบริษทัจดทะเบียน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
และผูส้นใจทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัดงักล่าว และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บับริษทัจด
ทะเบียนต่อไป 

โครงงานเล่มน้ีศึกษาเก่ียวกบั หลกัส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีของบริษทัจด
ทะเบียน ซ่ึงคือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นองคป์ระกอบท่ีบริษทัจดทะเบียนให้
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึง ”เลขานุการบริษทั” คือบุคคลซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มูลทางการบญัชีดงักล่าว รวมไปถึงการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑซ่ึ์งใชบ้งัคบั นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงั
เปรียบเสมือนตวักลางในการส่ือสารระหวา่งบริษทัและผูถื้อหุน้อีกดว้ย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตลาดทุนถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการ และการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย การเพิ่มขึ้นของการลงทุนจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต ภาวะการจ้างงาน และตัว
แปรอ่ืนๆ ในเศรษฐกิจมหาภาค ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตลาดทุน จึงเป็นแหล่งเงินทุนด้านการระดมทุน
ของผู้ต้องการเงินทุน   

ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่น เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักทุนรายย่อยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
ตลาดทุนนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐ มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามากับกับดูแลโดยตรง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

องค์ประกอบหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนั้น คือหลักธรรมภิบาลของ
กิจการ ซึ่งบริษัทต่างๆ ในปัจจุบัน ล้วนมีหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล นั่นคือ
หลักการก ากับกิจการที่ดี ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของนักลงทุน ในการก ากับดูแลกิจการที่นักลงทุน
เข้ามาลงทุน ส่งเสริมให้นักลงทุนได้รับความเชื่อมั่นที่มากขึ้น 

 
รูปที่ 1.1 : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ 

ธรรมภิบาล (Corporate Governance : CG) และพัฒนาเร่ือง CG อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 
2545 รัฐบาลประกาศให้เป็น “ปีบรรษัทภิบาล” และได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ” โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อน CG ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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 รูปที่ 1.2 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้เร่ิมศึกษาและแนะน าเกี่ยวกับ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่พ.ศ. 2538 ซึ่งในปี พ.ศ. 2541  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2542 และ จัดท าข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice 
for Directors of Listed Companies) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2544 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)” ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ เพื่อจัดท าแนวทางการเผยแพร่รายงานการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนน าไปใช้
เป็นแนวทางในการเปิดเผยการปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในปี พ.ศ. 
2545 รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นปีเ ร่ิมต้นรณรงค์  เ ร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยจัดตั้ง 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และนอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน เพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้ง บริษัทที่อยู่
ระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียน  

แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่บริษัทจดทะเบียน 
ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการ
ให้ความเชื่อมั่นว่า การมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยป้องกันความเสียหายอันไม่ควรจะเกิดจาก
การควบคุมไม่ดี ขาดความระมัดระวังรอบคอบ ช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการและใช้
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ทรัพยากร สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะท าให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่นยืน การบริหารจัดการ
งานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างความ
เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย    

 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบไปด้วย หลักการ 5 หมวดดังนี้ 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้นักลุงทน ผู้ถือหุ้น หรือผู้สนใจ ได้เข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน และ/หรือแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในหมวดที่เกี่ยวข้อง เช่นหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ในปัจจุบันนักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้สนใจ สามารถ

ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน ในรูปแบบของ การเข้าร่วมประชุมสามัญ/
วิสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี (56-2) แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (56-1) ข้อมูลทางการเงินต่างๆ งบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
(MD&A) การจ่ายเงินปันผล หรืออัตราส่วนทางการเงิน ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียน
เอง หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียน 
2. เพื่อศึกษาข้อมูล กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ในการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพจากการ

ลงปฏิบัติการท างานจริงในแผนกต่างๆ ของสถานประกอบการ 
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการและตัวของนักศึกษา

ฝึกงานในการร่วมแรงร่วมใจในการท างานแบบทีม 



4 
 

 
 

5. เพื่อช่วยแบ่งภาระหน้าที่ของพนักงานในส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ให้เกิด
การท างานที่รวดเร็วมากขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ขอบเขตเนื้อหาได้แก่    

ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการจัดท าและวิธีการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมไปถึงการจัดส่งเอกสารให้ตลาดหลักทรัพย์ และการจัดเก็บเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ณ บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศ
เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ทราบขั้นตอนการด าเนินการของการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

รวมไปถึงการน าส่งเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ ทั้งการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์ และการส่งส าเนาเอกสารที่จ าเป็น ตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางการบัญชี 
3. ท าให้เกิดการพัฒนาตัวเอง มีความรับผิดชอบความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
4. ทราบจุดบกพร่องของตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพการท างานมากขึ้น 
5. สามารถน าความรู้จากการปฎิบัติงานจริง น าไปประยุกต์ใช้กับการท างานในอนาคตได้ 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ 
“ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ" 

 
ก าเนิด ก.ล.ต. 
ตลาดทุนมีบทบาทในการเป็นแหล่งระดมเงินทุนภาคธุรกิจมานานแล้ว  โดยก่อนที่จะมี 

ก.ล.ต. การพัฒนาตลาดทุนมุ่งเน้นไปที่ตลาดรองซึ่งเป็นตลาดเพื่อการซื้อขายเปลี่ยนมือหลักทรัพย์
เป็นหลัก  ในขณะที่ตลาดแรกซึ่งเป็นตลาดส าหรับการระดมทุนของภาคธุรกิจด้วยการออก
หลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในขณะนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อีกทั้งการก ากับ
ดูแลตลาดทุนในช่วงนั้นอยู่ภายใต้หลายหน่วยงาน กล่าวคือ 

 
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ 
กระทรวงการคลังมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ ในฐานะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด รวมทั้งเป็นผู้สั่งรับหรือเพิกถอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และมี
อ านาจหน้าที่ก ากับควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในฐานะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดและเป็นผู้ออกหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์
และก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท า
หน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับบริษัทสมาชิก  ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

 
ด้านการระดมทุน 
กระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่รับจดทะเบียนหนังสือชี้ชวนของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ออก

หลักทรัพย์เสนอขายต่อประชาชนและเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
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พ.ศ. 2521 ส่วนตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้ของบริษัทจ ากัดที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทรับอนุญาต ซึ่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 ได้เปิดช่องให้บริษัทจ ากัดเสนอขายหุ้นหรือหุ้นกู้ต่อประชาชนได้  ดังนั้น 
บริษัทเหล่านี้จึงไม่ต้องการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด ที่ใช้บังคับในขณะนั้นค่อนข้างเข้มงวด 

 
การที่อ านาจหน้าที่และการก ากับดูแลดังกล่าวกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานและ

หลายกฎหมาย ท าให้มีการด า เนินงานที่ซ้ าซ้อน ขาดเอกภาพและขาดการพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับการซื้อขายในตลาดหุ้นช่วงปี พ.ศ. 2530 มีความคึกคัก มีการเข้ามาเก็งก าไร
มาก ท าให้เกิดการซื้อขายในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม และยังขาดมาตรการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายและหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมใน
การก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมทั้งเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการออก
ตราสารทางการเงินประเภทใหม่ ๆ และมีบทบัญญัติที่ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบที่ชัดเจน  จึงได้มี
การตรา พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) และ
จัดตั้ง ก.ล.ต. ขึ้นเป็นองค์กรอิสระท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน 

 
เมื่อตลาดทุนมีการพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า และทรัสต์  ดังนั้น เพื่อรองรับการก ากับดูแลตราสารและการท าธุรกรรมต่าง ๆ  ก.ล.ต. จึง
ได้ตรากฎหมายขึ้น รองรับ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตามล าดับ 
 
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 
จากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 

 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับที่  5 พ.ศ. 2559 โดยสรุปคือ เพื่อให้

สอดคล้องกับพัฒนาการของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ และรองรับการเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้กระท า
ความผิดแทนมาตรการลงโทษทางอาญาได้ในบางกรณี  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ และท าให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น  

 

http://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Pages/linkintroduction/secact_th.aspx
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ทั้งนี้ ก่อนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีการออก
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีเหตุผลในการประการใช้ สรุปได้
ดังนี้คือ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตลาดแรกได้กว้างขวางขึ้น และให้มีตรสารประเภทต่างๆ ได้
มากขึ้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการระดมทุน นอกจากนี้ โดยที่การควบคุมดูแลในเร่ืองที่กี่ยวกับ
ตลาดทุนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท าให้การ
ก ากับและพัฒนาตลาดทุนขาดความเป็นเอกภาพ สมควรมีกฎหมายและหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมใน
การก ากับดูแลและพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
บทความท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงาน ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2559 (คัดบางส่วน)  

หมวด ๒ 

การออกหลักทรัพย์ของบริษัท 

ส่วนที่ ๕ 

การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี 

____________________ 

มาตรา ๕๖   ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดท าและ

ส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทต่อส านักงาน

ดังต่อไปนี้  

(๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 

(๒) งบการเงินประจ างวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น

แล้ว 

(๓) รายงานประจ าปี 

(๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนใดเกี่ยวกับบริษัทตามที่คณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนประกาศก าหนด  

งบการเงินและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด การก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงมาตรฐานที่

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีได้ให้ความ

เห็นชอบไว้แล้วด้วย  
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุนอาจออกประกาศเพื่อผ่อนผันหรือยกเว้นหน้าที่การ

จัดท าหรือส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยค านึงถึงความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนก็ได้ 

  มาตรา ๖๐   เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับฐานะและผล

การด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการถือหลักทรัพย์ในบริษัทดังกล่าวให้ส านักงาน

มีอ านาจเปิดเผยรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ 

ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๑   ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๖ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานให้ความ

เห็นชอบ 

  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้สอบบัญชีนั้นมีสิทธิสอบบัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๖ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดใน

มาตรา ๑๙๙ และบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดในมาตรา 

๒๑๗ ได้ด้วย 

มาตรา ๖๒   ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือสอบบัญชีพบว่าบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ จัดท างบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินประจ างวด

การบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีรายงานข้อสังเกตหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญของงบการเงิน และแจ้งพฤติการณ์ไว้ในรายงานการสอบทานหรือรายงานการสอบบัญชีที่

ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานทราบ 

ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ างวดการบัญชี ผู้สอบบัญชีใดไม่ปฏิบัติตามความ
ในวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานมีอ านาจเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีนั้นได้ 

 

หมวด ๓ 

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 

ส่วนที่ ๒ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
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มาตรา ๘๙/๑๕   คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ  

(๑) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ

และรายงานประจ าปีของบริษัท  

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

(๒) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

(๓) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   ให้

คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น

จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคน

หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านักงานภายในสิบสี่วันนับแต่

วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้ส านักงานทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

ตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ด้วย  

มาตรา ๘๙/๑๖   ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม

มาตรา ๘๙/๑๔ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท าการ

นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น  

  มาตรา ๘๙/๑๗   บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลตามมาตรา ๘๙/๒๐  รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือ

หลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับ

แต่วันที่มีการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 
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 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการเก็บ
รักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ 

 
หมวด ๔ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ 

ส่วนที่ ๒ 

การก ากับและควบคุม 

มาตรา ๑๐๕   ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดท าบัญชีเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและ

ฐานะการเงินที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสถาบัน

วิชาชีพที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและข้อก าหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๐๖   ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนทุกงวดการ

บัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือนตามแบบที่ส านักงานประกาศก าหนด งบดุลนั้นต้องมีการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีนั้น

และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหลักทรัพย์นั้น   

ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นตามวรรค

หนึ่งทุกงวดการบัญชีในรอบระยะเวลาหกเดือน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงาน

ของบริษัทหลักทรัพย์นั้น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ และ

เสนอต่อส านักงานหน่ึงฉบับ  

การจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับงวดการบัญชีรอบระยะเวลาหกเดือน

แรกของปีบัญชีตามวรรคหนึ่งและการประกาศตามวรรคสอง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสาม

เดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี และส าหรับงวดประจ าปีบัญชี ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินสี่เดือนนับ

แต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ส านักงานจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
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มาตรา ๑๐๗   ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๑๐๖ ต้องรักษามรรยาทและปฏิบัติงานสอบ

บัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีและ

ข้อก าหนดเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

  ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้ท าเอกสารประกอบการลงบัญชีและหรือลงบัญชีไม่

ตรงกับความเป็นจริง ให้ผู้สอบบัญชีเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของบัญชีที่มีผลกระทบ

ต่องบการเงินไว้ในรายงานการสอบบัญชีที่ตนจะต้องลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็น 

ผู้สอบบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ส านักงานมีอ านาจเพิก

ถอนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีผู้นั้นได้ 

  มาตรา ๑๐๘   ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกาศรายการหรือเปิดเผยข้อมูลอ่ืนใด

เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์นั้นตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด ประกาศรายการหรือ

ข้อมูลดังกล่าวให้แสดงไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานของบริษัทหลักทรัพย์นั้น และให้รายงานต่อ

ส านักงานทราบพร้อมด้วยส าเนาประกาศรายการหรือข้อมูลที่เปิดเผย 

 
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ประวัติและความเป็นมา 

ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเร่ิมต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2510 - 2514) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบขึ้นเป็นคร้ังแรก โดย

เน้นให้มีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศ 

พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค เร่ิมจาก 

"ตลาดหุ้นกรุงเทพ"(Bangkok Stock Exchange) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และต่อมาเป็น "ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Securities Exchange of Thailand" 
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การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ 

การจัดตั้งตลาดหุ้นของไทยเร่ิมขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

โดยในปีต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น "ตลาดหุ้นกรุงเทพ" (Bangkok 

Stock Exchange)ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดต้ังที่ดีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับ

ความสนใจมากนัก มูลค่าการซื้อขายมีเพียง 160 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2511 และ 114 ล้านบาทในปี

พ.ศ. 2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น 46 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุ้นกู้มีมูลค่าถึง 87 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังคงไม่

เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ าสุดมีเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น และในที่สุดตลาดหุ้น

กรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร เน่ืองจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่

เพียงพอในเร่ืองตลาดทุน 

การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความส าเร็จ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้นได้รับความสนใจ

จากประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 

2514) จึงได้เสนอแผนการจัดตั้งตลาดทุนดังกล่าวขึ้นเป็นคร้ังแรก โดยให้มีเคร่ืองมืออ านวยความ

สะดวกและมาตรการส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ท าการ

ว่าจ้างศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม รอบบิ้นส์ ศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาท าการศึกษาช่องทางการพัฒนาตลาดทุนไทยในเวลาต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 

เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน" 

การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถก ากับดูแล การด าเนินงานของบริษัทเงินทุนและ

หลักทรัพย์ ซึ่งท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในปี พ.ศ. 2517 

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์

และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถน า
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เงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ ในปี พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆได้รับการปรับแก้จนลง

ตัว และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษใน

ขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดท าการซื้อขายขึ้นอย่างเป็น ทางการคร้ัง

แรกและได้ท าการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2534 

บทบาทตลาดหลักทรัพย์ 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาท
ส าคัญ ดังนี้ 

1. ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่างๆ ที่
จ าเป็นเพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

2. ด าเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การท าหน้าที่เป็นส านัก
หักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (“Setportal”)  
 
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน หรือระบบ Set Community Portal 

(“Setportal”) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ใช้ ส าหรับการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนทั่วไปทราบ 

 
ทั้งนี้  ระบบดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ  Setportal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเยนในการติดตามข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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บทความทางวิชาการเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท  
 
แนวความคิดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทในปัจจุบัน 

ตลาดหลักทรัพย์ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ใน
ข้อ 2.1.7 และข้อ 2.1.8 ของนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Policy 
Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) ดังนี ้

 
“ข้อ 2.1.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ

คณะกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ” 

 
“ข้อ 2.1.8 รายงานการประชุมของคณะกรรมการและของผู้ถือหุ้นต้องจัดท าให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ภายในก าหนดเวลาของกฎหมาย โดยเลขานุการบริษัท และกรรมการมีสิทธิที่จะตรวจสอบ
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ในเวลาท าการเมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเวลาอันสมควร” 
 
บทบาทและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษัทหรือ
คณะกรรมการ ตามมาตรา มาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยเลขานุการบริษัท มีบทบาทดังนี้ 

1. บทบาทในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท (Officer) และผู้อ านวยการก ากับองค์กร 
2. ความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) และการตรวจสอบ (Audit) ต่อทั้ง

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจประจ าวันของฝ่ายจัดการ
แล้ว เลขานุการบริษัท อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับระบบบริหาร
ของบริษัท เพื่อช่วยเหลือการท างานของกรรมการผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า
บัญชีของบริษัท ในปัจจุบันเลขานุการบริษัทมีบทบาทในเร่ืองการตรวจสอบหรือการ
ควบคุมภายในองค์กรมากขึ้น รวมถึงการจัดประชุมและช่วยเหลือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการบริษัทกับผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
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โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การเก็บรักษาเอกสารส าคัญและตราประทับของบริษัท การดูแลทะเบียนต่างๆ ของ
บริษัท รวมถึงการช่วยเหลือจัดประชุมและจัดเตรียมข้อมูลที่ จ า เป็นให้แก่
คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
(Nomination Committee) 

4. เลขานุการบริษัทกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเลขานุการบริษัทจ าเป็นต้องมีบทบาท
การท าหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที่ใน
เร่ืองดังนี้ 
 4.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ต่างๆ ดังนี้ 
• ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของ
บริษัทจดทะเบียน 

• ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 

• ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการจัดท าและส่งงบ
การเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

• ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 
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บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 ชื่อบริษัท  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ที่ตั้งเลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรำม 1  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศัพท์  : 0-2658-6300 
โทรสำร  : 0-2658-6301 
เว็บไซต์    : www.maybank-ke.co.th 
เวลำท ำกำร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 8.30 - 17.30 น. 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
 
3.2 ลักษณะการประกอบการหลักขององค์กร 

 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์

ชั้นน ำของประเทศไทยที่ครองส่วนแบ่งกำรตลำดสูงสุดอย่ำงต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมำ บริษัทให้บริกำรด้ำนซื้อขำยหลักทรัพย์ และแนะน ำกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์แก่ลูกค้ำทั้งรำยบุคคลทั่วไป และลูกค้ำสถำบัน โดยสนองตอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ด้วยบริกำรที่หลำกหลำย และครบวงจรด้วยประสิทธิภำพในงำนบริกำร และควำมทุ่มเทเอำใจใส่
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พร้อมเลือกจังหวะในกำรลงทุนที่เหมำะสมให้แก่ลูกค้ำ บริษัทถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มเมย์แบงก์
ประเทศมำเลเซีย ซึ่งกลุ่มเมย์แบงก์เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีธุรกิจหลัก คือ ธนำคำรเมย์แบงก์ (Malayan 
Banking Berhad หรือ Maybank) ซึ่งเป็นธนำคำรขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศมำเลเซีย เป็นธนำคำร
อันดับหน่ึงของประเทศ และยังเป็นธนำคำรใหญ่อันดับที่ 4 ในกำรจัดอันดับของธนำคำรในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  ธนำคำรเมย์แบงก์ด ำเนินธุรกิจมำยำวนำนถึง 51 ปี มีเครือข่ำยสำขำ
มำกมำยในประเทศศูนย์กลำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญต่ำงๆ อำทิ มำเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม ธนำคำรเมย์แบงก์ เป็นธนำคำรที่เน้นกลุ่มลูกค้ำสินเชื่อรำยย่อยและธุรกิจ
ขนำดใหญ่ และมีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจวำณิชธนกิจซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนธุรกิจด้ำนนี้ให้แก่บริษัทได้
เป็นอย่ำงดี 
 

บริษัท ให้บริกำรด้ำนธุรกิจซื้อขำยหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ผ่ำนผู้แนะน ำกำรลงทุนและ
อินเทอร์เน็ตกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนและตรำสำรหนี้ โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/9 
อำคำรส ำนักงำนดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน ณ 
ศูนย์กลำงธุรกิจของกรุงเทพฯ พร่ังพร้อมด้วยอีก 47 สำขำ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ด้วย
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จำกกระทรวงกำรคลัง 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรค้ำหลักทรัพย์ กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
นอกจำกนีบ้ริษัท ยังได้รับใบอนุญำตกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินนำยทะเบียนหลักทรัพย์ธุรกิจกำร
ยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้  บริษัทเป็น
สมำชิกของบริษัทตลำดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทส ำนักหักบัญชี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด นับได้ว่ำบริษัท สำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรลงทุนแก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร 

 
ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนอินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน

ช่องทำงอุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยระบบควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพสูงสุดส่งผลให้โปรแกรมกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ KETrade ที่บริษัทพัฒนำขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในควำมสะดวก
รวดเร็วและใช้งำนง่ำยตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบันบริษัท มีโปรแกรม
ซื้อขำยที่หลำกหลำยและเข้ำกับอุปกรณ์แทบทุกประเภท อำทิ iPad และ iPhone ใช้โปรแกรมเทรด 
KEiTrade และ Streaming ส่วนโทรศัพท์ระบบ Android ใช้โปรแกรมเทรด i2Trade เป็นต้น 
นอกจำกนี ้บริษัท ยังมีระบบกำรวิเครำะห์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่ำ KELiveTV อินเทอร์เน็ตทีวี
คร้ังแรกของกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตซึ่งลูกค้ำสำมำรถ
รับชมกำรวิเครำะห์ได้ทั้งกำรถ่ำยทอดสดและรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย 
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โดยสำมำรถสรุปภำพรวมของลักษณะกำรประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 
- ธุรกิจตัวแทนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
- ธุรกิจตรำสำรหนี้ 
-ธุรกิจที่ปรึกษำทำงกำรเงินและกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
- ธุรกิจตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
- ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้ำงองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ฝ่าย Management 

Account 

ฝ่ายปฏิบัติการลูกค้า 

หลักทรัพย์ในประเทศ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ข้อมูลลูกค้า 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายบริหารงานกลาง ส านักกฎหมายและ

เลขานุการบริษัท 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ลูกค้าสถาบัน 

   ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์     

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

สายลูกค้าหลักทรัพย ์

ในประเทศ 

คณะกรรมการพิจารณา 

การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการค่าจ้างและ 

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการลงทุน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายตราสารอนุพันธ ์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย ์

สถาบันในประเทศ 

ฝ่ายลูกค้าหลักทรัพย ์

สถาบันต่างประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบัญชี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท 

สายสินเช่ือและควบคุมความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหาร(EXCO) 
ฝ่ายตรวจสอบ 

ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ ์
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 ต ำแหน่ง ผู้จัดกำรส ำนักกฎหมำยและเลขำนุกำรบริษัท 

ลักษณะงำน มีดังนี ้

1. จัดท ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้ 
ก. ทะเบียนกรรมกำร 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของคณะกรรมกำร 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร 
3. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
4. ดูแลและจัดกำรทะเบียนผู้ถือหุ้น 
5. ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ เกณฑ์ทำงกำร และ

เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
6. ติดต่อประสำนงำนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 
7. รวบรวม จัดเตรียม และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 56-2 และ 56-1 ของบริษัท  
 

3.5 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
นำงสำววรินธร ลิ่มเพชรงำม ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดกำรส ำนักกฎหมำยและเลขำนุกำร

บริษัท และ นำงสำวนับทอง วนวัฒนำวงศ์ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำยและ
เลขำนุกำรบริษัท 
 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ระยะเวลำปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหำคม 2560 
เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 
 

3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

1. ศึกษำหัวข้อรำยงำน ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยพร้อมกับศึกษำหัวข้อรำยงำนที่
เหมำะสมและปฏิบัติจริง 

2. เลือกหัวข้อรำยงำน โดยปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อเลือกหัวข้อรำยงำน 
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3. รวบรวมข้อมูล สอบถำมรำยงำนที่ปรึกษำถึงข้อมูลตำมหัวข้อรำยงำนและบันทึกกำร
ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรำยงำน 

4. กำรจัดท ำรำยงำน วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน 
5. จัดท ำกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน 

 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 ต.ค.60 

1 .ปฏิ บั ติ ง ำน เพื่ อห ำ
หัวข้อรำยงำน 

      

2.เลือกหัวข้อรำยงำน       

3.วำงแผนรำยงำน       

4.จัดท ำรำยงำน       

5.น ำเสนอโครงงำน       

 
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ 
 ฮาร์ดแวร ์
  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  2. เคร่ืองค ำนวณ 
  3. เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
   

ซอฟต์แวร์ 
  1. โปรแกรมส ำเร็จรูป Microsoft Office 
  2. โปรแกรม Acrobat Pro 
  3. Internet Explorer/ Chrome  
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บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 การปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท 

จากการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้จัดการส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติงานภายใต้
ขอบเขตงานของส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท โดยหัวข้อโครงงานที่ได้ท าการศึกษา
คือ “การเปิดเผยสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน” โดยหลักส าคัญของการ
เปิดเผยรายงานสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ยังมี
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นองค์ประกอบที่บริษัทจดทะเบียนให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง มีส่วนช่วยให้บริษัทเจริญเติบโต ยั่งยืน การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกมิติ 
 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส าหรับหลักการส าคัญของการเปิดเผยรายงานทางการ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนนั้น กระบวนการดังกล่าวอยู่ภายใต้ “หลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี” ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการ 5 หมวดดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศรายการทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียน สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้อง คือ 

1. หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดนี้ประกอบไปด้วยสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะ
ได้รับ ดังนี้ 



23 
 

 
 

1.1 สิทธิส่วนแบ่งก าไรในรูปเงินปันผล ซึ่งบริษัท ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่บริษัทก าหนด  ซึ่งก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลังหักเงินส ารองต่างๆ ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถ
เสนอวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามได้เป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 
เดือนก่อนการประชุม  

1.3 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
สามารถพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามวาระการประชุมที่มีอยู่ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

1.4 สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  และติดตามความ
เคลื่อนไหวของบริษัทได้ ทั้งในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ก.ล.ต. 
และเว็บไซต์ของบริษัทเอง  

1.5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)  
โดยสามารถแจ้งร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรม
กับผู้ถือหุ้นทุกราย 
 

2. หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุก

ราย โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารการประชุม หรือวาระที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ทั้งก่อนการประชุม ในวันประชุม และหลังประชุม 

2.2  มีการใช้นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เนื่องจากตระหนักถึงการใช้ข้อมูล
ภายใน ในทางมิชอบ อันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น มีการก าหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยการ
เปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการกลั่นกรองรายการเกี่ยวโยง  (Connected 
Transaction) พร้อมทั้งสารสนเทศทันทีหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
นอกจากนี้ รายการดังกล่าว จะถูกรายงานในงบการเงินอีกด้วย 
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3. หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศอ่ืนๆ ของบริษัท ต่อ
สาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของส านักงานก.ล.ต. โดยค านึงถึงความถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา เพียงพอ โดยมีหลักการต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

3.2  คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

3.3  งานผู้ลงทุนสัมพันธ์  

ทั้งนี้จากการปฏิบัติงานภายใต้โครงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชี จะกล่าวถึงการรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) รวมไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และการอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. งบการเงินทุกไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ต้องรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยรายงานในระบบ setportal ของตลาดหลักทรัพย์ และ
การรายงานในรูปแบบของเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนการรายงานงบ
การเงินดังกล่าว งบการเงินรายไตรมาส/ งบการเงินประจ าปีต้องผ่านการสอบทาน 
หรือตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) และต้องท าให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 45 วันหลังรอบระยะเวลาบัญชี 

2. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  (MD&A) จัดท ารายงานและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยรายงานในระบบ setportal ของตลาด
หลักทรัพย์ และรายงานเป็นรูปแบบเอกสารน าส่งให้กับส านักงานก.ล.ต. เพื่อเป็นการ
อธิบายรายการต่างๆ ของงบการเงินที่มีสาระส าคัญที่มีรายการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น
รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 

3. รายงานทางการเงิน (งบการเงิน) ดังกล่าว จะน าขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารส าหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

4. นอกจากนี้ ยังมีการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ในรูปแบบของอัตราส่วนทาง
การเงินต่างๆ ใน 3 มิติ ดังนี้ 
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- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เช่น อัตราก าไร
ขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) เช่น อัตราการ
ตอบแทนของสินทรัพย์ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 

- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) เช่นอัตราส่วนสินทรัพย์
คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 
4.2 ขั้นตอนของการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี 

ขั้นตอนโดยสรุปของการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี เพื่อสารสนเทศ หรือการรายงานทาง
การเงินมีขั้นตอนดังน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน 

  

ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดเตรียมรายงานทาง  

(รายไตรมาส/งบปี) 

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นและ

พิจารณาอนุมัติก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด 

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ setportal และน าส่งเอกสาร (งบการเงิน และ MD&A) 

รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในรูปแบบของเอกสาร  

น าขึ้นประกาศบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
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4.3  การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีผ่านระบบ Setportal 
จากขั้นตอนแสดงการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น 

หลังจากที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รายไตรมาส/ รายปี) 
แล้ว ทางส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัทต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. รายงานงบการเงิน (รายไตรมาส/ รายปี แล้วแต่กรณี) และ MD&A ผ่านระบบ setportal 
ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.setportal.set.or.th 

 

รูปที่ 4.2 แสดงภาพการเข้าสู่เว็บไซต์ www.setportal.set.or.th 

2. ไปที่เมนูการสร้างข่าวและรายงาน 

 

รูปที่ 4.3 แสดงการเข้าสู่เมนูในการจัดการข้อมูล  

http://www.setportal.set.or.th/
http://www.setportal.set.or.th/
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3. กดปุ่มยืนยัน เพื่อยอมรับเงื่อนไขการเข้าเว็บไซต์ส าหรับร่างข่าวและรายงาน 

 

รูปที่ 4.4 แสดงการตกลงและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการใช้งานและยอมรับเพื่อเข้า 

ใช้งานก่อนร่างข่าวและรายงาน 

 

4. กดเมนูสร้างข่าวและรายงาน 

 
 

รูปที่ 4.5 แสดงการเข้าสูเมนูการร่างข่าวและรายงาน 
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5. เลือกรูปแบบ (template) งบการเงิน ส าหรับ upload งบการเงิน 

 
รูปที่ 4.6 แสดงการเข้าสู่เมนู Template เพื่อเลือกรายงานงบการเงิน 

 
6. จัดท าการรายงานข่าวงบการเงิน แบบสรุปผลการด าเนินงาน (F45) และค าอธิบาย

และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ/ ชี้แจงผลการด าเนินงาน 

 
รูปที่ 4.7 แสดงรายการตัวอย่างงบการเงิน แบบสรุปผลการด าเนินงาน (F45) และ MD&A 

ที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ setportal 
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รูปที่ 4.8 แสดงรายการน าส่งรายงานทางการเงินในระบบของ setportal 

 
7. เลือกข่าวที่ต้องการน าเสนอ หรือข่าวที่สร้าง (รายงานทางการเงิน) ส่งให้ผู้อนุมัติ  

โดยผู้อนุมัติคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เพื่อด าเนินการอนุมัติรายการต่างๆ 
ของระบบ setportal ซึ่งผู้อนุมัติจะเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังนี้คือ ผู้อ านวยการ
ส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อพิจารณา
อนุมัตรายงานทางการเงิน แบบสรุปผลการด าเนินงาน (F45) และ MD&A จาก
ระบบ setportal  

 
8. หลังจากผู้อนุมัติ ด าเนินการอนุมัติแล้ว สารสนเทศข่าวทางการบัญชีจะขึ้นหน้า

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที ซึ่งในขั้นตอนนี้ เมื่อรายงาน
ทางการเงิน แบบสรุปผลการด าเนินงาน (F45) และ MD&A นักลงทุน หรือผู้สนใจ
สามารถสืบค้นได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.set.or.th  
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รูปที่ 4.9 แสดงรายการสารสนเทศทางการบัญชีบนหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 

 

รูปที่ 4.10 แสดงรายการสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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9. หลังจากที่ด าเนินการรายงานสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัท ขึ้นระบบ
สารสนเทศของ  setportal แล้ว ส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ต้อง
ด าเนินการจัดส่งส าเนางบการเงินให้ฝ่ายก ากับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยต่อไป 

 
10. หลังจากที่ได้รายงานสารสนเทศทางการบัญชีบนระบบ  setporal และน าส่งงบ

การเงินในรูปแบบของเอกสารไปยังตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทางส านักกฎหมายและ
เลขานุการบริษัท ก็จะต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทางการบัญชี เช่นงบการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 

 

 

รูปที่ 4.11 แสดงรายการสารสนเทศของ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
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รูปที่ 4.12 แสดงรายการสารสนเทศทางการเงิน/ การบัญชี ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

 

รูปที่ 4.13 แสดงรายการสารสนเทศทางการเงิน/ การบัญชี ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
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รูปที่ 4.14 แสดงรายการสารสนเทศทางการเงิน/ การบัญชี ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

 

รูปที่ 4.15 แสดงรายการสารสนเทศทางการเงิน/ การบัญชี ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
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โดยอาจกล่าวได้การด าเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบของตลาดหลักทรัพย์ ในเร่ืองของ
นโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Policy Statement on Code of 
Best Practices of Directors of Listed Companies) และ ตามมาตรา มาตรา 89/15 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมไปถึงการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ซึ่งการเปิดเผยสารสนเทศรายงานทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ด้วยหลักธรรมภิบาลของบริษัท ที่เปรียบเสมือนตัวแทน
ของนักลงทุน ในการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และนอกจากนี้ ยังเป็นกลไกเล็กๆ กลไก
หนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในแง่ของการระดมทุน เพื่อให้ตลาดทุนไทย ที่เป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการเศรษฐกิจไทย มั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
 จากที่ผู้จัดท าโครงงานได้ปฏิบัติงานในหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ในต าแหน่งผู้จัดการส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ 
ด้านดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ 
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
1. ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
2. ได้เรียนรู้กระบวนการท างานจริงที่ไม่สามารถรับรู้ได้จากห้องเรียน 
3. ได้น าความรู้จากการปฏิบัติงานจริงมาใช้กับโครงงาน 
4. ได้ฝึกความอดทน ความรอบคอบในการท างาน และความรับผิดต่อหน้าที่ใน

งานของตน 
5. ได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงในส่วนหนึ่ง 
6. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถน าความรู้จากการใช้โปรแกรม น าไปประยุกต์ และพัฒนาตนเองกับ

การท างานในอนาคตได้ 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
1. ช่วยแบ่งภาระหน้าที่การท างานของพนักงานและช่วยลดเวลาในการท างาน

ของส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
2. ช่วยให้งานเดินหน้าไปได้รวมเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
 จากการปฏิบัติงานในคร้ังนี้ได้รับประสบการณ์การท างานที่หลากหลายและแตกต่างจาก
การเรียนในห้องเรียน และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการปฏิบัติงานของโครงงานนั้น ได้พบข้อจ ากัด หรือปัญหา
ของโครงงานดังนี ้

1. มีระยะเวลาของการปฏิบัติงานภายใต้โครงงานจ ากัด ท าให้เกิดปัญหาการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ 
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2. การเก็บรักษาความลับ ท าให้งานหรือเอกสารบางส่วน ไม่สามารถน ามาเสนอใน
โครงงานนี้ได้ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะของโครงงาน 

1. หากให้นักศึกษาสามารถเลือกช่วงระยะเวลาของการฝึกได้นอกเหนือจากที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อาจจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้งานในส่วนอ่ืนที่มีเร่ือง
ของรอบระยะเวลาต่างๆ ของงาน เช่น รอบของการท ารายงานประจ าปี หรือการ
เตรียมการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงเดือนมกราคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ รอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมีนาคม เพื่อให้เห็นภาพ
ในการปฏิบัติงานจริงได้มากยิ่งขึ้น 

5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  5.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  ประโยชน์ต่อตนเอง 

1. สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได้เป็น
อย่างดี 

2. สามารถน าความรู้จากการเรียนบัญชีมาประยุกต์ใช้กับการท างานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

3. ได้พัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมในแผนกอื่นๆ มากยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 

1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการสหกิจมากยิ่งขึ้น 
2. สามารถท าให้งานประสบความส าเร็จเร็วมากขึ้น 
3. สามารถแบ่งเบาภาระของพนักงานในแผนกได้มากยิ่งขึ้น 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. การรายงานหรือการเปิดเผยสารสนเทศทางการบัญชี มีข้อก าหนดต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งการปฏิบัติใดๆ ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนได้  
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2. การน าส่งรายงาน และการเปิดเผยสารสนเทศทางการบัญชีนั้น มีระยะเวลาที่
ต้องน าส่งที่ถูกก าหนดไว้ ซึ่งต้องด าเนินการทุกอย่างให้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. การเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจถ่องแท้ในเร่ืองที่จะลงมือท า สามารถสอบถามได้จาก
พนักงานพี่เลี้ยง การสอบถามอย่างอ่อนน้อม มีสัมมาคาระวะ จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ 

2. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะช่วยให้การสื่อสารและประสานงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือความใส่ใจในงาน และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ย่อม
ส่งผลให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ 
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