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บทน า Introduction 

▸ กำรเปลี่ยนแปลงจำกบริษัทจ ำกดัเพื่อเป็นบริษัทมหำชนนัน้ต้องใช้เวลำและกำรวำงแผนใน
รำยละเอียด 

▸ กำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงบญัชีนัน้ไมไ่ด้เป็นภำระมำก และกำรปฏิบตัติำมเป็นไปอยำ่ง
สมเหตสุมผล 

▸ องค์ประกอบของควำมส ำเร็จในด้ำนกำรบญัชีมีดงันี:้ 

- กำรควบคมุทำงกำรเงินทีเ่หมำะสมและมีประสิทธิผล 

- กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

- ผู้บริหำรระดบัสงูทำงกำรเงินที่มีประสบกำรณ์ 

- งบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินระหวำ่งประเทศ 
(IFRS) อเมริกำ (US GAAP) หรือตำมมำตรฐำนกำรบญัชีในประเทศที่
เก่ียวข้อง 

- กำรประมำณทำงกำรเงินที่เป็นไปได้และสมเหตสุมผล 

▸ กำรวำงแผนทำงภำษีควรมีกำรพิจำรณำในขัน้ตอนเร่ิมแรก ทัง้ในสว่นโครงสร้ำงของบริษัท
และผู้ ถือหุ้น 

 

▸ Moving a privately owned company to a public market 

will take time, detailed planning is required 

▸ Accounting compliance requirements are not onerous on 

admission and continuing obligations are reasonable 

▸ In accounting terms the key elements for success are: 

- sound and effective financial controls 

- timely and accurate management reporting 

- an experienced CFO 

- IFRS, US or suitable national GAAP compliant 

audited financial statements 

- realistic and supportable financial projections 

▸ Taxation planning will be required at an early stage for 

the company and shareholders 



Our Team Members’ Capital Markets Track Record in 

Asia Pacific includes…  



ภาพรวมของการเสนอขายหุน้ใหก้บัสาธารณะ (IPO) 

กระบวนการเสนอขายหุน้ใน Alternative Investment Market (AIM) ของตลาดหลกัทรพัยล์อนดอนแบ่งเป็นขัน้ตอนดงันี:้ 

 

 

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ตอนท่ี 4 

Planning 
Due 
Diligence 

Broker’s 
Research Drafting 

ขัน้ตอนท่ี 5 

Marketing Impact & 
Admission 

Placing & 
Placing 
Agreement 

ขัน้ตอนท่ี 6 ขัน้ตอนท่ี 7 



ตวัอย่างกรอบเวลา 

หมายเหต ุ: ขัน้ตอนก่อนการเสนอขายหุน้ใหก้บัสาธารณะโดยปกตใิชเ้วลาประมาณ 12 – 24 เดอืน 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 
ขัน้ตอน สปัดำห์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ขัน้ตอนท่ี 1 : กำรวำงแผน 
การตัดสินใจ 

 - กำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน / ผู้สนบัสนนุ 

 - กำรแตง่ตัง้โบรกเกอร์ 

ขั้นตอนท่ี 2 : การตรวจสอบรายละเอียดและขอ้มูลของบริษทั (Due diligence) 
ทางการเงนิ  

 - รำยงำนแบบยำว 

 - รำยงำนแบบสัน้ 

 - กำรสอบทำนเงินทนุหมนุเวียน 

ทางกฏหมาย 

ขัน้ตอนท่ี 3 : กำรวิจยั 

 - จดัท ำกำรวิจยักำรเสนอขำยหุ้นในตลำดครัง้แรก 

ขัน้ตอนท่ี 4 : กำรจดัท ำร่ำง 
 - เอกสำรชีช้วนผู้ลงทนุ 

 - เอกสำรกำรน ำเสนอ 

 - กำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนท่ี 5 : กำรท ำกำรตลำด 

 - Broker pre marketing   

 - ประชำสมัพนัธ์ผู้สนใจ/จดั Road show 

ขัน้ตอนท่ี 6 : Placing and Placing agreement 

ขัน้ตอนท่ี 7 :  กำรรับหลกัทรัพย์ 

 - กำรตัง้รำคำ / เร่ิมกำรขำย 

งานหลัก 

การเตรยีมงาน / การตดิตามงาน 

ตำรำงเวลำกำรท ำ IPO 



การวางแผน – การเตรยีมพรอ้มเพือ่นกัลงทุน 

Planning – How to become investor ready 

พฒันำ “คณุภำพ” ของผลประกอบกำรโดย: 
 

▸ มีทีมผู้บริหำรที่แข็งแกร่งและสมบรูณ์โดยมีกำรวำงแผนกำรบริหำรในอนำคต
อยำ่งชดัเจน 

▸ มีรูปแบบธุรกิจที่สำมำรถเติบโตได้ทัง้จำกกำรขยำยองค์กรเองหรือจำกกำรซือ้
กิจกำร 

▸ มุง่สูส่ินค้ำที่ให้มลูคำ่และมีก ำไรที่สงูขึน้ 

▸ เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงเทคนิค ควำมรู้ทำงกำรตลำด หรือควำมได้เปรียบเชิง
ปริมำณจนเป็นกำรยำกทีจ่ะมีผู้ประกอบกำรรำยใหมจ่ะเข้ำมำแข่งขนั 

▸ ควำมแข็งแกร่งและควำมเช่ือถือได้ของระบบบญัชีและระบบข้อมลูส ำหรับ
ผู้บริหำร 

▸ เพ่ิมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและแตง่ตัง้คณะกรรมกำรที่ไมไ่ด้บริหำรจดักำร 

▸ กำรปรับโครงสร้ำงทนุหรือโครงสร้ำงองค์กร พิจำรณำผลตอบแทนในรูปของหุ้น 
และข้อบงัคบัทำงกฎหมำย 

▸ ปกป้องสิทธิและทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

 

Improve the “quality” of your profits by: 

▸ A strong and complete management team with clear 

succession planning 

 

▸ A scalable business model, growing organically or by 

acquisition 

 

▸ A move to higher value and higher margin products 

 

▸ Build barriers to entry based on technical excellence, market 

knowledge or scale 

 

▸ Robust and reliable accounting and management information 

system 

 

▸ Enhance corporate governance and appoint non-executive 

directors 

 

▸ Capital restructuring or reorganisation, consider share 

incentives, regulatory approvals 

 

▸ Defendable rights over intellectual property 



การวางแผน – การเตรยีมพรอ้มเพือ่นกัลงทุน (ตอ่)   

Planning – How to become investor ready (cont.) 

▸ ขำยกิจกรรมและทรัพย์สินทีไ่มใ่ชธุ่รกรรมหลกั 

▸ ระบกุลยทุธ์ในกำรซือ้หรือรวมกิจกำร 

▸ น ำมำตรฐำนกำรบญัชีสำกลหรือเทียบเทำ่มำปรับใช้กบักิจกำร 

▸ กำรปฎิบตัิตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีสำกล 

▸ กำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนภำษี และประเด็นทำงด้ำนกำรวำงแผนภำษีทัง้
ในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

▸ ลดกำรพึง่พำลกูค้ำเฉพำะรำย, ผลิตภณัฑ์หลกั ๆ  หรือพนกังำนเพียงบำงคน 

▸ สอบทำนเง่ือนไขทำงทำรค้ำและสร้ำงกำรบริหำรกำรให้เครดิตให้เข้มแข็ง 

▸ แตง่ตัง้ที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์ 

 

▸ Dispose of non-core activities and assets 

▸ Identify strategic acquisitions and mergers 

▸ Adopt International Financial Reporting Standards 

or local equivalent 

▸ International Audit Standards Compliance 

▸ Tax review of compliance and planning issues, 

national and international 

▸ Reduce dependence on particular customers, 

products or staff 

▸ Review terms of trade and strengthen credit 

management 

▸ Appoint experienced advisers 



Case Studies – MayAir Plc 

Sector:  A leading provider of air filtration and advanced clean air technologies and products that create 
“cleanroom” environments in the industrial, commercial and residential markets 

 

Market: Joined AIM via a Placing in May 2015 

 

Funds Raised: £16.2m on admission with a market capitalisation of £55m 

 

Reasons for IPO: To enhance profile with existing and new customers, to support the brand in Asia and globally, to 
finance expansion into the commercial and residential property sectors, to finance R&D and expand 
production capacity 

 

Lessons:  An exceptionally strong and experienced management team with a  proven and successful 
 strategy; 

 Took the time required to become investor ready and to consider alternative markets and financing 
routes; and 

 Committed resources to the IPO process to allow the operational growth to continue 

 
 



Case Studies – Galasys Plc 

Sector:  Solutions and services provider that supplies ticketing management systems to Amusement Parks in 
China and South East Asia 

 

Market: Joined AIM via a Placing in May 2014 

 

Funds Raised: £3.1m on the IPO – with a market capitalisation of £15m.  A subsequent placing in April 2015 

 

Reasons for IPO: To finance expansion in China and South East Asia and Europe, including potential acquisitions, R&D 
and marketing 

 

Lessons:  A 2 year pre-IPO planning process, waiting for the market and the underlying business to 
 develop, attract and retain talent and raise profile 

  The role of pre-IPO funding allowed growth to continue 

  Appointing experienced advisors and NEDs 

  A fair valuation with a positive after-market that has increased the market capitalisation 

  Investors buying into the Asia growth story with expansion into Europe 

 
 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน – รายงานแบบยาว 

The role of the Reporting Accountant – Long Form Accountants’ Report 

▸ รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทพร้อมผู้ ให้ค ำแนะน ำทำงด้ำนกำรเงิน 

▸ ข้อมลูก่อนกำรตรวจสอบบญัชี เอกสำรหลกัฐำนภำยในบริษัทตำมข้อเท็จจริง ซึง่ผ่ำนกำรรับรองโดยบริษัท 

▸ เอกสำรประกอบกำรยื่นเข้ำตลำดหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนให้ซือ้หุ้น 

▸ ข้อมลูจำกบริษัท รวมทัง้จำกผู้สอบบญัชีและภำษีอำกร 

▸ ขอบเขตท่ีชดัเจนของแต่ละงำน 

▸ สำรบญั: 

 

 

 
▸ บทสรุปสำระส ำคญั 

▸ ประวติัควำมเป็นมำของบริษัท 

▸ สภำพตลำดและกำรบริหำร
กำรตลำด 

▸ ผลิตภณัฑ์ ลกูค้ำและซพัพลำยเออร์ 

▸ กำรจดัองค์กร ทีมผู้บริหำรและ
ทรัพยำกรบคุคล 

 

▸ ระบบบญัชีและระเบียบปฏิบติัและ
กำรควบคมุกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

▸ นโยบำยกำรบญัชี 

▸ ผลประกอบกำร 

▸ สินทรัพย์สทุธิ 

▸ กระแสเงินสด 

▸ ภำษีอำกร 

 

▸ Financial due diligence for the Company and the Nomad or 

Financial Adviser 

▸ Not an audit, a private document, factual accuracy confirmed 

by company 

▸ Provides support for the Admission Document or Prospectus 

▸ Information provided from the Company and from the Audit and 

Tax files 

▸ Define precise scope for each assignment 

▸ Detailed contents: 

 

 

 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน – รายงานแบบส ัน้ 

The role of the Reporting Accountant – Short Form Accountants’ Report 

▸ แสดงข้อมลูทำงกำรเงินอย่ำงน้อย 3 ปี (หรือน้อยกว่ำนัน้ส ำหรับธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมจดัตัง้) 

▸ เอกสำรประกอบกำรเข้ำตลำดหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนให้ซือ้หุ้น 

▸ กำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีสำกล (IFRS) หรือมำตรฐำนกำรบญัชีในประเทศท่ีเทียบเทำ่ 

▸ ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว หรือข้อมลูท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัท 

▸ ในบำงกรณีอำจมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบบญัชีอีกครัง้ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจดัท ำ
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชีสำกล (IAS) 

▸ กำรขอข้อมลูของปีก่อนท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว ให้พิจำรณำถึงประเดน็ “hold harmless” 

▸ ควำมถกูต้องตำมท่ีควรของรำยงำนทำงกำรเงิน 

▸ กำรปรับปรุงรำยกำรเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชี กำรปรับปรุงเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดทำง
บญัชี หรือเพ่ือสะท้อนผลจำกกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจใหม่ 

▸ ระยะเวลำของข้อมลูทำงกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบแตกตำ่งกันไปขึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แตล่ะแหง่ โดยทัว่ไปอยู่ท่ีประมำณ 6-9 เดือน 

 

 

 

▸ Normally 3 year historical financial records (or less 

for newly formed business) 

▸ Included in Admission Document or Prospectus 

▸ Compliant with IFRS or local equivalent standards 

▸ Sourced from audited accounts or from non-

statutory accounts 

▸ A re-audit under IAS may be necessary 

▸ Access to previous audit files “hold harmless” issues 

▸ True and fair view required 

▸ Adjustments required to align accounting policies, 

correct accounting errors or reflect impact of 

reconstruction 

▸ Age of audited financial information reported upon 

will vary depending on the market, normally 6 – 9 

months 

 

 

 

 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน– รายงานดา้นเงินทุนหมุนเวยีน 

The role of the Reporting Accountant – Working Capital Report 

▸ กำรประมำณกำรและสมมติฐำนตำ่งๆ เป็นควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร และต้องผ่ำนกำร
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัท 

▸ รำยงำนภำยในของบริษัทที่รับรองโดยผู้บริหำร 

▸ กำรสอบทำนข้อมลูรำยเดือน 

▸ ระยะเวลำอยำ่งน้อย 18 เดือนหลงัจำกกำรเข้ำสูต่ลำด 

▸ สินเช่ือธนำคำรหรือเงินกู้ ต้องได้รับค ำยืนยนัอยำ่งเป็นอิสระ 

▸ สถำนะทำงกำรเงินบนพืน้ฐำนของงบกำรเงินที่ผำ่นกำรตรวจสอบลำ่สดุหรืองบกำรเงินภำยใน
ของบริษัท 

▸ กำรสอบทำนและกำรรำยงำนประเด็นทีมี่ควำมออ่นไหว 

▸ กำรประมำณกำรที่เหมำะสมและจดัท ำขึน้ภำยใต้ข้อสมมติฐำนและนโยบำยกำรบญัชีของ
บริษัท แตไ่มอ่ำจแสดงควำมเห็นตอ่ควำมถกูต้องแมน่ย ำของประมำณกำรดงักลำ่วได้ 

 

 

 

 

▸ Projections and underlying assumptions are the responsibility 

of management and are approved by the Board 

 

▸ A private report, supported by management representations 

 

▸ Month by month review 

 

▸ Period of at least 18 month from admission 

 

▸ Bank or loan facilities need to be independently confirmed 

 

▸ Opening position based on latest audited or management 

accounts 

 

▸ Review and report on key sensitivities 

 

▸ No opinion provided on achievement of projections, rather 

“have they been properly prepared” in accordance with the 

underlying assumptions and accounting policies 

 



 บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน– รายงานของคณะกรรมการบรษิทัตอ่ขอ้มูลทางการเงิน 

The role of the Reporting Accountant – Financial Reporting Board Memorandum 

▸ เอกสำรหลกัฐำนภำยในของบริษัทเป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริษัท 

▸ รำยงำนสรุปของระบบบญัชี วิธีกำรขัน้ตอนของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรควบคมุภำยใน 

▸ แผนกำรพฒันำคณุภำพของระบบและกำรควบคมุ 

▸ กำรก ำกบัดแูล – กำรตรวจสอบบญัชี กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำร
อิสระ 

▸ ขัน้ตอนหรือวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

▸ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนมุตัิรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ข้อมลูทำงกำรเงินทีผ่่ำน
กำรอนมุตัิ โดยมีนกับญัชีของบริษัทยืนยนัควำมเหมำะสมของวิธีกำรจดัท ำรำยงำน 

 

▸ A private document – the responsibility of the Board 

 

 

▸ Summary of account systems, financial reporting 

procedures and principal internal controls 

 

▸ Planned enhancements to systems and controls 

 

▸ Corporate Governance compliance – audit, 

remuneration and nomination committees 

 

▸ Risk management procedures 

 

▸ Board formally approved the memorandum, the reporting 

procedures provide a comfort letter on the adequacy of 

the procedures 

 

 

 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน– Pro forma Financial Information 

The role of the Reporting Accountant – Pro forma Financial Information 

▸ แสดงรวมอยูใ่นเอกสำรประกอบกำรเข้ำตลำดหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนให้ซือ้หุ้น ซึง่เป็น
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

▸ กำรแสดงผลกระทบของรำยกำรที่เคยเผยแพร่ในอดีต 

▸ สินทรัพย์สทุธิ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 

▸ ระบแุหลง่ข้อมลูทำงกำรเงินและรำยกำรปรับปรุงตำ่ง ๆ  

▸ ปรับปรุงรำยกำรให้สะท้อนเงินทนุจริงโดยไมอิ่งกบัผลกำรขำยหุ้นในอนำคต 

▸ ข้อมลูที่แสดงได้จดัท ำตำมเกณฑ์ทีก่ ำหนดซึง่อำจยงัไมถ่กูต้องตำมที่ควร 

 

 

▸ Included in Admission Document or Prospectus, 

responsibility of the Board 

 

 

▸ Shows impact of the transaction on previously 

published figures 

 

▸ Net assets, trading profits and cash flows 

 

▸ Source of financial information and adjustments to be 

stated 

 

▸ Adjust for actual capital transactions, not future 

trading results 

 

▸ An illustration prepared on the basis described, not a 

true and fair view 

 

 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน– ความเหน็ชอบและหนงัสอืรบัรอง 

The role of the Reporting Accountant – Consent and Comfort Letters 

▸ น ำเสนอตอ่บริษัทและที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 

▸ โดยทัว่ไปมกัจะประกอบด้วยรำยกำรดงัตอ่ไปนี:้ 
 

- ค ำอธิบำยรำยกำรภำษีอำกร 

- รำยละเอียดของข้อมลูทำงกำรเงินในอดีต 

- งบเสมือน (Pro forma statements) 

- ควำมเพียงพอของระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- กำรค ำนวนข้อมลูทำงกำรเงินในเอกสำรประกอบกำรเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนให้
ซือ้หุ้น 

 

▸ หนงัสือรับรอง (consent letter ) รวมถึงชื่อบคุคลที่อ้ำงอิงถึง หนงัสือและรำยงำนใน
เอกสำรประกอบกำรเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์หรือหนงัสือชีช้วนให้ซือ้หุ้น 

▸ Addressed to the Company and the Financial Advisor or 

Nomad 

 

▸ Will normally provide comfort on the following areas: 

 

- taxation narrative; 

 

- extraction of historical financial information; 

 

- pro forma statements 

 

- adequacy of financial reporting systems 

 

- financial calculations in the Admission Document or 

Prospectus 

 

▸ A consent letter is required to include reference to our name, 

letters and reports in the Admission Document or Prospectus 



บทบาทของนกับญัชตีอ่รายงานทางการเงิน– ขอ้เสนอแนะและประเดน็ทางภาษอีากร 

The role of the Reporting Accountant – Potential Taxation Issues 

▸ ประวตัิกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฏหมำย –  ภำษีเงินได้นิติบคุคล ภำษีพนกังำน 
ภำษีมลูคำ่เพิ่ม อำกรแสตมป์ 

▸ ผลกระทบของรำยกำรปรับปรุงในอดีต 

▸ กำรวำงแผนของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ภำษีอำกรและผลกระทบของธุรกรรมข้ำมชำติ 

▸ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของทนุซึง่อำจต้องผ่ำนกำรอนมุตัิ 

▸ ผลกระทบของภำษีเงินได้หกั ณ ที่จำ่ย (withholding taxes) ส ำหรับดอกเบีย้และเงินปัน
ผล อนสุญัญำภำษีซ้อน 

▸ ประเด็นเร่ืองกำรก ำหนดรำคำโอน (transfer pricing) ของธุรกรรมข้ำมชำติ 

▸ ควำมส ำคญัของท ำเลที่ตัง้ของศนูย์กลำงกำรบริหำรจดักำรและกำรควบคมุ 

▸ แหลง่เงินทนุระหวำ่งกลุม่บริษัทและกำรตัง้ทนุต ่ำเม่ือเทียบกบัหนีส้ิน 

▸ ประเด็นทำงภำษีของพนกังำนตำ่งชำติ 

 

 

 

▸ Historic compliance record – corporate, income, 

employment, VAT, stamp taxes 

 

▸ Impact of any prior year adjustments 

 

▸ Planning issues for company and shareholders, taxation 

and cross border implications 

 

▸ Capital restructuring and approvals may be required 

 

▸ Impact of withholding taxes on interest and dividends, 

double taxation agreements 

 

▸ Transfer pricing issues across borders 

 

 

▸ The importance of location for central management and 

control 

 

▸ Intra-group funding and “thin capitalisation” 

 

 

▸ Expatriate tax issues for group employees 



ประเดน็ทางบญัชทีีอ่าจเกดิขึน้ 

Potential accounting issues arising 

มีดงันี:้ 

▸ กำรรับรู้รำยกำรและควำมครบถ้วนของรำยได้ 

▸ กำรจดักำรด้ำนสินเชื่อ เครดิตเทอมทำงกำรค้ำ เชน่ระยะเวลำในกำรเรียกเก็บหนีแ้ละ
ระยะเวลำในกำรเก็บสินค้ำ 

▸ กำรบญัชีส ำหรับกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจใหม ่ภำยในกลุม่บริษัทเดียวกนั 
(Reconstructions) 

▸ กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ – ผลกระทบตอ่ก ำไร 

▸ รำยกำรรำยได้และรำยจำ่ยที่ไมไ่ด้เกิดขึน้ประจ ำ 

▸ กำรปฏิบตัิในอดีตตำมข้อก ำหนดทำงภำษีและ โครงสร้ำงภำษีในอนำคต 

▸ กำรพฒันำระบบและกำรควบคมุที่เป็นทีย่อมรับ 

▸ ประมำณกำรที่ใกล้กบัข้อเท็จจริง 

▸ กำรยกระดบัของทีมงำนด้ำนบญัชี และกำรพฒันำเพือ่ให้เกิดกำรจดักำรที่ดีในองค์กร  

These may include: 

 

▸ Recognition and completeness of income 

 

▸ Credit management and Terms of Trade, e.g. timing 

of debtor collections and stockholding periods 

 

▸ Accounting for Group reconstructions 

 

▸ Share based payments – effect on reported profits 

 

▸ Non-recurring income and expenditure 

 

▸ Historic tax compliance, future tax structure 

 

▸ Developing acceptable systems and controls 

 

▸ Visibility of forecasting 

 

▸ Enhancing the accounting team and corporate 

governance 

 

 



บทสรุป 

Conclusions 

▸ กำรแปรสภำพจำกธรุกิจสว่นตวัเพ่ือเข้ำสูต่ลำดสำธำรณะอำจจะต้องใช้เวลำ ซึง่จ ำเป็นต้องมีกำร
วำงแผนในรำยละเอียด 
 

▸ กำรเพิ่ม “คณุภำพ” ของผลก ำไรจะเป็นกำรเพิ่มมลูคำ่ของบริษัท 
 

▸ มลูคำ่ของธุรกิจภำยใต้กระบวนกำรเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ (IPO) มีควำมส ำคญัน้อยกวำ่มลูคำ่
ของธุรกิจใน 12 เดือนถดัไปดงันัน้ไมค่วรแสดงมลูคำ่ธรุกิจสงูกวำ่ควำมเป็นจริง 
 

▸ กำรเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์เป็นเพียงจดุเร่ิมต้นชองกระบวนกำรเทำ่นัน้ไมใ่ชจ่ดุสิน้สดุ 
 

▸ สภำพคลอ่งและมลูคำ่ต้องถกูพฒันำอยำ่งตอ่เน่ือง ทำ่นต้องลงทนุทัง้ในด้ำนเวลำและควำมทุม่เทใน
ตลำดหลกัทรัพย์ แล้วตลำดหลกัทรัพย์ก็จะสง่ผลดงักลำ่วกลบัมำยงัทำ่น 

▸ Moving a privately owned company to a public market 

will take time, detailed planning is required 

 

▸ Increasing the “Quality” of profits will increase the 

value of your business 

 

▸ The value of the business on IPO is less important 

than the value 12 months later, do not over value 

 

▸ Admission to a market is the start of a process, not 

the end 

 

▸ Liquidity and valuations must be developed - Invest 

time and effort in the market and the market will 

invest in you 



Crowe Horwath International 

▸ ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพด้วยบริษัทในเครือกว่ำ 150 บริษัททัว่โลก 

▸ ให้บริกำรตำ่ง ๆ อำทเิช่น กำรตรวจสอบบญัชีและงำนเก่ียวเน่ืองท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ ภำษีอำกร บญัชี 
กำรเงินขององค์กร ให้ค ำปรึกษำ และกำรวำงแผนทำงกำรเงิน 

▸ บริกำรทำงกำรเงินรวมถึงกำรวำงแผนเข้ำสูต่ลำดหลกัทรัพย์ บริกำรรำยงำนทำงบญัชี due 

diligence  กำรควบรวมกิจกำร กำรขำยบริษัท กำรระดมทนุ และกำรบริหำรงำนตำมวตัถปุระสงค์ 

▸ บริกำรท่ีมีคณุภำพและครบวงจรมีคณุคำ่ท่ียัง่ยืน 

▸ 640 ส ำนกังำนใน 100 กว่ำประเทศ รำยได้ตอ่ปีประมำณ 2,800 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และพนกังำน
ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพกว่ำ 28,000 คน 

▸ อนัดบั 6 ในภำคพืน้เอเชียแปซฟิิคด้วยพนกังำนกว่ำ 8,500 คน 

▸ ในประเทศองักฤษ  Crowe Horwath คือหนึง่ในผู้น ำของบริษัทท่ีให้บริกำรทำงด้ำนบญัชีก่อตัง้
ขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1843 โดยมีฐำนลกูค้ำท่ีเข้มแข็งที่เป็นบริษัทข้ำมชำต ิ 

► Global professional services alliance with more than 150 

independent member firms 

► Services provided include: audit and assurance, taxation, 

accountancy, corporate finance, consultancy, financial 

planning 

► Our corporate finance services include pre-IPO planning, 

reporting accountant services, due diligence, M&A , company 

disposals, raising finance and MBO’s 

► Based on integrated and high quality service delivery and 

common core values 

► 640 offices in over 100 different countries, annual revenues 

US$2.8 billion and approximately 28,000 professional staff 

► Ranked 6th in Asia Pacific with over 8,500 staff. 

► In the UK a leading accountancy firm established in 1843, 

strong international client base 



Crowe Horwath International: Global Profile 

Crowe Horwath International 

Statistics* 

Member Firms & 

Business Associates 

191 

Countries 118 

Offices 684 

Partners 3,352 

Partners & Staff 29,414  

Revenue US$ 3,168.2M 



Principal Contacts – Capital Markets (UK and Asia 

Pacific) 

London 

Stephen Bullock Direct line: +44 (0) 20 7842 7166 email:  stephen.bullock@crowecw.co.uk 

Robin Stevens Direct line: +44 (0) 20 7353 7282  email:  robin.stevens@crowecw.co.uk  

Peter Varley Direct line: +44 (0) 20 7842 7353 email:  peter.varley@crowecw.co.uk  

Paul Blythe Direct line: +44 (0) 20 7842 7231 email:  paul.blythe@crowecw.co.uk  

Chulanga Jayawardana Direct line: +44 (0) 20 7842 7173 email:  chulanga.jayawardana@crowecw.co.uk 

Mitesh Patelia Direct line: +44 (0) 20 7842 7305 email:  mitesh.patelia@crowecw.co.uk  

Auckland Kurt Sherlock email:  kurt.sherlock@crowehorwath.co.nz  

Bangkok Sathien Vongsnan email: sathien@ans.co.th 

Beijing                     Yang Chew Ooi                                                                  email:  yangchew.ooi@crowehorwath.cn 

Ho Chi Minh Vu Lam email:  lam.vu@crowehorwath.vn 

Hong Kong Charbon Lo email:  charbon.lo@crowehorwath.hk 

Jakarta Munir Ali  email:  munirali@crowehorwath.id 

Kuala Lumpur Kien Hoe Onn  email:   kienhoe.onn@crowehorwath.com.my 

Manila  Ramon Garcia email: ramon.garcia@crowehorwath.com.ph 

Mumbai Vijay Thacker email: vijay.thacker@crowehorwath.in 

Phnom Penh Poon Yew Hoe email: yewhoe.poon@crowehorwath.com.kh 

Seoul   Kwang Ro Lee  email:  kwangro.lee@crowehorwath.co.kr  

Singapore Ta Kuang Hui  email:   kuanghui.tan@crowehorwath.com.sg 

Sydney Andrew Fressl email:  andrew.fressl@crowehorwath.com.au 

Taiwan Robert Wang email: robert.wang@crowehorwath.tw  

Tokyo  Kwi Ha An email: kwiha@crowehorwath-yusei.jp  

Yangon Htu Htu Aung email: choassociates@gmail.com 

  


