
ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ก ําหนดให
ผูเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตองยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยกอนการ
เสนอขายหลักทรัพย และมาตรา 69 ก ําหนดวาแบบแสดงรายการขอมูลใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก ําหนด โดยตองมีขอมูลตามรายการ ดังนี้

(1)! วัตถุประสงคของการเสนอขายหลักทรัพยตอ
ประชาชนหรือบุคคลใดๆ

(2)! ชือ่บริษัทที่ออกหลักทรัพย
(3)!ทุนของบริษัท
(4)! จ ํานวน และประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
(5)! ราคาที่คาดวาจะขายของหลักทรัพยที่เสนอขาย
(6)! ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(7)! ฐานะการเงิน การดํ าเนินงาน และขอมูลที่
สํ าคัญของธุรกิจ

(8)! ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย

(9)! ผูสอบบัญช ีสถาบันการเงินที่ติดตอประจ ํา 
และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย

(10)! วิธีการจอง จัดจํ าหนาย และจัดสรรหลักทรัพย
(11)! ขอมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ประกาศก ําหนด

ทีผ่านมาคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดออกประกาศวาดวยการยืน่และการยกเวนการย่ืน
แบบแสดงรายการขอมูล (ประกาศ กจ. 13/2539) ก ําหนดใหผูเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตอง
เปดเผยขอมูลขั้นตํ ่าตามแบบท่ีกํ าหนด คือ แบบ 69-1 สํ าหรับบริษัททั่วไป แบบ 69-2 สํ าหรับรัฐวิสาหกิจ
และแบบ 69-3 สํ าหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหผูลงทุนไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
กอนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย  นอกจากนี ้สํ านักงานยังใชแบบแสดงรายการขอมูล
เปนแบบรายงานหลักสํ าหรับรายงานการเปดเผยขอมูลประจํ าป (แบบแสดงรายการขอมูลประจ ําป
และรายงานประจํ าป) สํ าหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพยดวย เพื่อใหผูลงทุนสามารถติดตามผลการดํ าเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพยไดอยางตอเนื่องภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย นอกเหนือ
จากขอมูลในเชิงตัวเลขที่ปรากฏอยูในงบการเงิน

สวนท่ี 1 หลักการการเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 44/2543

ความเปนมา
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บรษัิทที่ออกหลักทรัพยใหขอคิดเห็นวา การเปดเผยขอมูลตามแบบที่ก ําหนดในประกาศ
ฉบบัเดิม (ประกาศ กจ. 13/2539) มีรายละเอียดที่เปนภาระแกบริษัทในการจัดท ําขอมูล และในบางรายการ
เกีย่วของกับความลับทางการคาท่ีกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจ ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหบริษัทเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยสมัครใจ เพราะบริษัทเสียเปรียบบริษัทคูแขงที่อยูนอกตลาดหลักทรัพยฯ  สํ าหรับ
ทางดานผูใชขอมูลใหขอคิดเห็นวา การเปดเผยขอมูลตามแบบดังกลาวบางสวนขาดขอมูลที่เปนสาระส ําคัญ
และบางรายการก็ไมเปนประโยชนตอการวิเคราะหการลงทุน ซึ่งท ําใหแบบแสดงรายการขอมูลทั้งหมด
ยาวและขาดความนาสนใจในการติดตามอานเทาท่ีควร

จากขอคิดเห็นขางตน สํ านักงานจึงไดปรับปรุงแกไขรูปแบบการเปดเผยขอมูลใน
แบบแสดงรายการขอมูลตามประกาศที ่กจ. 44/2543 ใหกระชับและตรงประเด็นยิ่งขึ้น โดยคํ านึงถึง
ประโยชนที่ผูใชขอมูลจะไดรับจากการเปดเผยขอมูล และภาระในการจัดท ําของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
นอกจากนี ้สํ านักงานไดศึกษาการเปดเผยขอมูลในตางประเทศ (เชน อเมริกา) เพ่ิมเติมและนํ ามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับตลาดทุนไทย เพื่อใหรูปแบบการเปดเผยขอมูลยังคงมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน
และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ โดยมีสาระส ําคัญของการแกไขและแนวความคิด ดังนี้

(1) ยกเลิกแบบ 69-2 สํ าหรับรัฐวิสาหกิจ และแบบ 69-3 สํ าหรับบริษัทจดทะเบียน
โดยใหใชแบบ 69-1 สํ าหรับบริษัททั่วไปแทน ซึ่งแบบดังกลาวไดปรับปรุงขอมูลใหกระชับขึ้นแลวและ
ไมนาจะมีภาระในการจัดทํ าส ําหรับรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนอีก

(2) ลดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง เชน
(ก) ขอมูลที่ซํ้ าซอนกับการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน เชน รายการระหวางกัน

และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
(ข) ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกที่ไมสามารถตรวจสอบได เชน รายชื่อ

และสวนแบงการตลาดของคูแขง
(ค) ขอมูลรายละเอียด เชน รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทรัพยสิน (เชน ขนาด

อายุการใชงาน จํ านวนปทีใ่ช และมูลคาตามบัญชี) การผลิต (เชน ขั้นตอนการผลิต การแสดงตัวเลข
ก ําลงัการผลิตรวม ปริมาณการผลิต และอัตราการใชกํ าลังการผลิต ในระยะ 3 ปที่ผานมา)

(3) ยกเลิกการบังคับการจัดท ําประมาณการงบการเงินของปปจจุบันส ําหรับบริษัททั่วไป
และ feasibility study ส ําหรับบริษัทหรือบริษัทยอยที่มีโครงการการลงทุนใหม ซึ่งมีขนาดใหญและ
นอกขอบเขตธุรกิจเดิม  ทั้งนี้ หากบริษัทเลือกที่จะจัดท ําประมาณการงบการเงิน ก็ไมบังคับจ ํานวนปที่
จดัท ําและไมก ําหนดใหตองผานการสอบทานจากผูสอบบัญช ี อยางไรก็ดี บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน
ตองจัดทํ าประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อมั่นใจวาสมมติฐานที่ใชจัดทํ าประมาณการนั้น
สมเหตุสมผลแลว

หลักการท่ีแกไข
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(4) เพ่ิมเติมขอมูลในสวน good corporate governance ดังนี้
(ก) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีส ําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

(code of best practices)
(ข) อํ านาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด  เชน กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ

และการมอบอํ านาจหนาทีร่ะหวางฝายบรหิารและฝายจัดการ และสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

(ค) วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งกรรมการ โดยอธิบายวาผานคณะกรรมการ
สรรหา (nominating committee) หรือไม

(ง) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยใหอธิบายวาบริษัทมีนโยบายและ
วิธกีารดูแลผูบริหารในการน ําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อหลักทรัพย
โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนหรือไม

(5) ปรบัปรุงแกไขขอมูลในสวนอื่น เชน
(ก) คาตอบแทนผูบริหาร : เดิม ใหเปดเผยคาตอบแทนรวมของผูบริหาร (พนักงาน

ตัง้แตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป) สูงสุด 15 รายแรก เปน คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (ผูจัดการ ผูบริหาร
สีร่ายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารรายที่สี่ทุกราย โดยไมรวมถึงผูจัดการฝายบัญชีหรือการเงิน)
เพือ่ใหสอดคลองกับนิยามในประกาศนี้ ซึ่งจะชวยลดจ ํานวนผูบริหารที่มีภาระรายงานการถือครองหลักทรัพย

(ข) รายช่ือคูคา : เดิม ก ําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยรายชื่อคูคาที่มีขนาด
ยอดซื้อหรือยอดขายในสัดสวนมากกวารอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซ้ือรวมแลวแตกรณีตาม
งบการเงินรวม เปน ใหเปดเผยเรื่องนี้ไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยงของการพึ่งพิงลูกคาหรือผูจัดจํ าหนาย
รายใหญ โดยใหระบุเฉพาะจํ านวนราย ลักษณะความสัมพันธ และประเภทสินคาที่ซื้อ แตหากเปนราย
ท่ีมีขนาดมากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม จึงจะใหเปดเผยรายชื่อ

(6) คูมือแบบแสดงรายการขอมูล : ออกคูมือในการจัดท ําแบบแสดงรายการขอมูล
โดยมีคํ าอธิบายเพ่ิมเติมหรือตัวอยางประกอบสํ าหรับการจัดทํ าขอมูล โดยมีรายละเอียดในสวนที่ 2
ทัง้นี ้เพื่อใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยเขาใจวิธีการจัดทํ ามากข้ึน และสามารถเปดเผยขอมูลไดครบถวนถูกตอง

1. รูปแบบการเปดเผยขอมูล :
สมาคมบริษัทจดทะเบียนใหขอคิดเห็นวา สํ านักงานไมควรกํ าหนดรูปแบบการเปดเผย

ขอมูลขั้นตํ่ าวาตองเปดเผยขอมูลอะไรบาง แตควรกํ าหนดขอบเขตไวกวาง ๆ วาบริษัทตองเปดเผยขอมูล
ทีเ่พยีงพอตอการตัดสินใจลงทุนและเปนทางเลือกใหบริษัทพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลมากนอยเพียงใด
เพราะการใชแบบมาตรฐานสํ าหรับทุกบริษัท อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได  นอกจากนี ้หากบริษัทใด
เปดเผยขอมูลไมเพียงพอ ก็จะเปนผลใหบริษัทนั้นไมไดรับความสนใจจากนักลงทุนเทาที่ควร ซึ่งจะเปนไป
ตามกลไกตลาด

ขออภิปราย
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ความเหน็ : จากการศึกษาแนวทางการเปดเผยขอมูลในตางประเทศ ก็มีทั้งที่ทางการ
ก ําหนดขอมูลขั้นตํ ่าที่ควรเปดเผย (เชน อเมริกา) และไมมีการก ําหนดขอมูลขั้นตํ ่า เพียงแตกํ าหนดแนวทาง
กวางๆ วาบริษัทจะตองเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน (เชน ออสเตรเลีย) ซึ่งในกรณีหลังนี้
ในทางปฏิบัติก็ยังมีปญหาการใชดุลยพินิจในการตีความคอนขางมาก โดยเฉพาะในกรณีที่มีขอรองเรียนวา
บรษัิทเปดเผยขอมูลที่ไมเพียงพอ  ดังนั้น สํ านักงานเห็นวา การเปดเผยขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลฯ
จงึยังควรมีการก ําหนดขอมูลขั้นตํ ่าที่จะเปดเผย แตหากมีบางกรณีที่มีประเด็นที่ไมสามารถเปดเผยตาม
แบบได ก็อาจขอหารือส ํานักงานเปนรายกรณีไป

2. โครงสรางรายได :
ตามประกาศ กจ. 44/2543 ก ําหนดใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

โครงสรางรายไดของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยแยกตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ
ซึง่เปนไปตามขอกํ าหนดเดิม ในประเด็นนี ้คณะอนุกรรมการฯ มีความเหน็วา นอกจากโครงสรางรายไดแลว
ควรใหบริษัทจดทะเบียนเปดเผยผลกํ าไรจากการดํ าเนินงาน และสินทรัพยถาวรของแตละสายผลิตภัณฑ
หรือกลุมธุรกิจดวย ซึ่งการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที ่24 เร่ือง การเสนอ
ขอมูลทางการเงินจ ําแนกตามสวนงาน ที่ใชบังคับตั้งแตป 2537 และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
International Accounting Standard Committee (IAS)  ทัง้นี้ หากบริษัทไดเปดเผยเรื่องนี้ในงบการเงินไว
ครบถวนตามมาตรฐานการบัญชีแลวก็ไมตองเปดเผยขอมูลในสวนนี้ซํ ้าอีก

จากการรับฟงขอคิดเห็นจากตัวแทนของบริษัทจดทะเบียน สวนใหญจะไมเห็นดวย
ทีจ่ะใหเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเรื่องผลกํ าไรและสินทรัพยถาวรของแตละสายผลิตภัณฑดังกลาว แมวาเร่ืองน้ี
จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญช ีเนือ่งจากเหน็วาขอมูลดังกลาวเปนความลับทางการคา  นอกจากนี้
มาตรฐานฯ ในเรื่องนี้ยังขาดความชัดเจนวาในการแบงสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจวา ควรมีการแบง
ในรายละเอียดมากนอยเพียงใดดวย
 ความเหน็ : คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแลวเห็นวา วัตถุประสงคของการก ําหนด
มาตรฐานการบัญชีในเรื่องนี ้เพื่อใหบริษัทที่มีสายผลิตภัณฑหลายสายมีการเปดเผยขอมูลใกลเคียงกับ
บรษัิทที่มีผลิตภัณฑเพียงสายเดียว และเปนขอมูลใหผูลงทุนสามารถวิเคราะหผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนไดแมนยํ าข้ึน  อยางไรก็ดี เน่ืองจากการเปดเผยขอมูลดังกลาวไดรับการโตแยงจากบริษัท
จดทะเบียนมาก จนอาจเปนเหตุจูงใจใหบางบริษัทขอเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย เพราะเห็นวา
เสยีเปรียบบริษัทคูแขงที่อยูนอกตลาด  ดังนั้น ในระยะที่ตลาดทุนยังไมกลับสูภาวะปกตินี ้คณะกรรมการ
ก.ล.ต. จึงเห็นควรกํ าหนดใหเปดเผยเฉพาะโครงสรางรายไดตามสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจตามแบบเดิม
ไปกอน สวนเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนยังมีภาระตองเปดเผยขอมูลนี้ตามมาตรฐานการบัญชีอยูนั้น
จะมกีารยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาอยูแลวในการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และภาคเอกชน
ซึง่จะจัดใหมีขึ้นกอนที่ ก.บช. จะประกาศรับรองมาตรฐานการบัญชีตาม พรบ. การบัญช ีตอไป
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อยางไรก็ด ีเนื่องจากในทางปฏิบัติ นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูลงทุนสถาบันมักจะ
ไปเยี่ยมชมกิจการและไดรับขอมูลมากกวาขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูล รวมทั้งขอมูลในเรื่อง
อัตรากํ าไรของแตละสายผลิตภัณฑดวย  ดังนั้น จึงทํ าใหเกิดความเหล่ือมล้ํ าดานขอมูลระหวางผูลงทุน
กลุมตาง ๆ  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรเพ่ิมเติมขอกํ าหนดตามประกาศวาดวยการย่ืนและยกเวน
การยื่นแบบแสดงรายการขอมูลดวยวา หากบริษัทมีการเปดเผยขอมูลใหแกนักวิเคราะหหรือผูลงทุน
นอกเหนือจากขอมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลบริษัทตองแกไขการเปดเผยขอมูลตาม
แบบแสดงรายการขอมูลใหเทาเทียมกันดวย

3. การพ่ึงพิงลูกคาหรือผูจัดจํ าหนายรายใหญ
คณะอนุกรรมการมีความเห็นวา ควรผอนปรนการเปดเผยรายชื่อคูคาใหยืดหยุน

มากขึ้นจากรอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม เปน หากมีคูคาท่ีมีสัดสวนมากกวา
รอยละ 30 ของรายไดรวมหรือยอดซ้ือรวมดังกลาว ใหเปดเผยไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยง และหากมี
สดัสวนมากกวารอยละ 50  จึงจะใหเปดเผยรายชื่อ  อยางไรก็ดี คณะอนุกรรมการเห็นควรใหรับฟง
ความคิดเห็นในเรื่องนี้จากบริษัทจดทะเบียนประกอบดวย

บริษัทจดทะเบียนเห็นวา การเปดเผยรายช่ือคูคาก็เปนความลับทางการคา
เชนเดียวกับการเปดเผยผลก ําไรตามสวนงานในเรื่องโครงสรางรายได ซ่ึงคูแขงสามารถใชขอมูลดังกลาว
ทั้งสองเรื่องมาประกอบในการดึงคูคาของบริษัท โดยเฉพาะคูแขงชาวตางชาติท่ีมีความไดเปรียบ
บรษัิทไทยในดานเงินลงทุนสูง

ความเหน็ :  คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นวา ในกรณีที่บริษัทมีการพึ่งพิงลูกคาหรือ
ผูจดัจ ําหนายรายใหญในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 50 ของรายไดรวมของบริษัททั้งกลุม ยังควรตองเปดเผย
รายชื่อ เนื่องจากการสูญเสียคูคารายดังกลาวจะมีผลกระทบตอการด ําเนินงานและความอยูรอดของบริษัท
อยางมีนัยส ําคัญ  อยางไรก็ดี ควรจะมีการปรับปรุงขอกํ าหนดนี้เล็กนอย เพ่ือกํ าหนดใหบริษัทตองเปดเผย
เฉพาะรายช่ือคูคาท่ีมีขนาดมากกวารอยละ 50 อยางสม่ํ าเสมอในชวงที่ผานมา และมีแนวโนมที่จะเปน
เชนนั้นตอไปในอนาคต (ไมรวมลูกคารายใหญชั่วคราว เน่ืองจากเหตุการณเฉพาะ) และอาจยกเวน
การเปดเผยรายช่ือผูจัดจํ าหนายรายใหญใหในกรณีที่สินคาที่ซื้อจากผูจัดจ ําหนายรายนั้น สามารถหาซื้อ
จากผูจ ําหนายรายอื่นไดไมยากนัก
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การจัดท ําคูมือแบบแสดงรายการขอมูลฯ ในสวนนี้เปนการอธิบายเพิ่มเติม จากขอกํ าหนด
ในแบบแสดงรายการขอมูลที่ก ําหนดไวทายประกาศ กจ. 44/2543 และยกตัวอยางประกอบเพื่อใหบริษัท
ทีอ่อกหลักทรัพยสามารถเขาใจแนวทางในการจัดท ําแบบแสดงรายการขอมูลมากข้ึน และปฏิบัติตามเกณฑ
ที่ก ําหนดไดอยางถูกตอง  อยางไรก็ด ีคูมือนี้มิไดอธิบายรายการทั้งหมดของแบบแสดงรายการขอมูล  ดังนั้น
ในการจัดท ําแบบแสดงรายการขอมูล บริษัทที่ออกหลักทรัพยจะตองศึกษาขอก ําหนดในประกาศที่เกี่ยวของ
อยางละเอียดดวย

ในการจัดท ําแบบแสดงรายการขอมูลควรถือปฏิบัติ ดังนี้
1.! ถอยคํ าและขอความที่ใชตองอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ไมมีถอยคํ าหรือ

ขอความทีเ่ปนการกลาวลอย ๆ อวดอาง หรือโฆษณาโดยไมสามารถพิสูจนไดดวยขอเท็จจริง และทุกถอยคํ า
ตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินแลว

2.! การอธิบายขอมูลตองท ําอยางกระชับ ไมซํ้ าซอน (โดยอาจใชวิธีอางอิงขอมูลได
โดยไมตองอธิบายซ้ํ า) ไมมีขอมูลท่ีไมเก่ียวของ และไมมีขอความอันอาจทํ าใหผูลงทุนส ําคัญผิด

3.! การจัดพิมพ การใชตัวอักษร และการเวนบรรทัดควรใชขนาดที่พอเหมาะซึ่งท ําให
อานไดสะดวก แตไมใชขนาดใหญเกินไปจนเปนภาระในการจัดเก็บเอกสารของส ํานักงาน  ทั้งนี้ เอกสาร
ทีจ่ดัทํ าขึ้นทั้งหมดรวมแลวไมควรเกินกวา 50 หนา (ไมรวมขอมูลในสวนงบการเงิน)

4. ใหบริษัทจัดสงแบบแสดงรายการขอมูลในรูปแบบอิเล็คโทรนคิส มาพรอมการสง
เอกสาร ซึ่งขอมูลตองจัดเตรียมในรูปแบบ Portable Document File (.pdf)  Microsoft Word version 97
หรือ Microsoft Excel version 97 ทัง้นี ้ใหบริษัทสงใหส ํานักงานในรูปแบบแผนดสิเกตต หรือสงเปนจด
หมายอิเลคโทรนิคส มายัง corporat@sec.or.th หรือตามท่ีสํ านักงานกํ าหนดตอไป

หนาปกจะมีขอมูลท่ีสํ าคัญ 2 สวน คือ ขอมูลในสวนลักษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่
เสนอขายและคํ าเตือน โดยลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยในสวนหนาปกนี้ไมจ ําเปนตองอธิบายลักษณะ
หลกัทรพัยทัง้หมด แตใหอธิบายลักษณะหลักทรัพยในภาพรวมเพื่อใหผูลงทุนรับทราบขอมูลดังกลาวใน
เบือ้งตนเทานั้น โดยอยางนอยควรมีขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูเสนอขายหลักทรัพย จํ านวนและประเภทหลักทรัพย
ราคาเสนอขายตอหุน/หนวย ลักษณะของหลักทรัพยอื่นอาจไปอธิบายเพิ่มเติมไวในสวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับ
การเสนอขายหลักทรัพย

สวนท่ี  2  คูมือการจัดทํ าแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

วิธีการจัดทํ า

หนาปก
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แนวทางการจัดทํ า
ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยและราคาเสนอขายตอหุน/หนวย ควรอธิบายขอมูล

ดังตอไปนี้ เพิ่มเติมไวในหนาปกดวย
1.! ประเภทหลักทรัพย  :  ควรระบุชื่อเฉพาะของหลักทรัพยที่เสนอขาย (ถามี) ดวย

เชน "หุนกูไมมีประกัน บริษัท………….ป 2553" และอายุของหลักทรัพย
2.! ราคาเสนอขายตอหุน/หนวย  :  ในกรณทีี่เปนหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุน

(1)!หุนกู : ควรระบุอัตราดอกเบี้ยตอป (เชน อัตราดอกเบ้ีย 6% ตอปจายดอกเบ้ีย
ปละ 2 ครั้ง)

(2)!หุนกูแปลงสภาพ : นอกจากขอมูลใน (1) แลว ควรระบุอัตราการแปลงสภาพ
(เชน 1 หุนกูใชสิทธิซื้อหุนได…….หุน)

(3)! ใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ: สทิธใินการซื้อหุน / หุนกู ตอหนวย ราคาที่จะซื้อหุน /
หรอืหุนกูตามสิทธิ หุน/หนวยละ………..บาท

3.! ขอมูลสํ าคัญอ่ืน ๆ เชน ชื่อผูแทนผูถือหุนกู ผลการจัดอันดับความนาเช่ือถือ เปนตน

การก ําหนดใหบริษัทจัดท ําขอมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพยและลักษณะสํ าคัญ
ของหลักทรัพยที่เสนอขายไวในสวนที่ 1 เพิ่มเติมจากแบบเดิมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูลงทุนทราบภาพรวม
การประกอบธุรกิจของบริษัทไดอยางรวดเร็วและสามารถเขาใจปจจัยความเสี่ยงซึ่งไดยกมาอธิบายไวสวนตน
ของแบบแสดงรายการขอมูลดวย

แนวทางการจัดทํ า
1.! สรุปขอมูลบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  :  ควรเนนสรุปลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในหวัขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ และหัวขอ 3 การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑในสวนที่ 2
บรษัิทที่ออกหลักทรัพยของแบบแสดงรายการขอมูล (ประมาณ 1/2 หนา) โดยมีตัวอยาง เชน

บรษัิทและบริษัทยอย………….ประกอบธุรกิจ…….โดยไดรับสัมปทานจาก…………
ต้ังแตป……….…..บริษัทมีผลิตภัณฑหลักที่สามารถแบงไดเปน………..สาย คือ สาย………………………
สาย……………..และสาย………………ซึ่งผลิตภัณฑทั้งหมดจะอยูภายใตเครื่องหมายการคา…………….
บรษัิทมีการจัดจํ าหนายผานผูจัดจ ําหนาย…….ราย คือ บริษัท…………..ปจจุบันบริษัทมีก ําลังการผลิตรวม
เทากับ………………………..โดยมีโรงงานอยู…………แหง คือ ที่จังหวัด…………………………………..

ลกัษณะของสินคาในธุรกิจนี้แบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับสูง และระดับราคามาตรฐาน
ขณะทีส่นิคาของบริษัทจัดอยูในที่ระดับสูง การเพิ่มทุนเสนอขายหุนตอประชาชนของบริษัทในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางโรงงานใหมในการขยายก ําลังการผลิตเพื่อรองรับคํ าสั่งซื้อจากลูกคาที่เพิ่มขึ้นในชวง 2-3
ปที่ผานมา ซึ่งภายหลังการสรางโรงงานเสร็จแลว บริษัทคาดวากํ าลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเปน………………….

สวนท่ี 1  ขอมูลสรุป
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2. สรุปขอมูลหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  :  ควรสรุปหลักทรัพยส ําคัญท่ีเสนอขายเพ่ิมเติม
เกีย่วกับลักษณะพิเศษหรือลักษณะสํ าคัญอื่นของหลักทรัพย และตลาดรองหลักทรัพย นอกเหนือจากขอมูล
ในสวนหนาปก (ประมาณ 1/2 หนา) โดยมีตัวอยาง เชน

(1) กรณีหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพ :  หุนที่เสนอขายในครั้งนี้
จ ํานวน………….หุน (คิดเปนรอยละ……….ของทุนที่เรียกช ําระแลว) ในราคา…………บาท มีมูลคาการ
เสนอขาย (ภายหลังหักคาใชจายการจองและการจัดสรร) รวม..………….ลานบาท ตลาดรองของหุน
คือ…………ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอน……………….

(2) กรณีหุนกู : นอกจากขอมูลในลักษณะเดียวกับหุนแลว ควรอธิบายขอมูล
เพิม่เตมิดวยหากมีลักษณะส ําคัญอ่ืน เชน (1) หลักประกัน ในกรณีใชทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหระบุ
ประเภททรพัยสิน หรือในกรณีที่คํ้ าประกันโดยบุคคล ใหระบุชื่อผูคํ้ าประกัน (2) การไถถอนกอนครบกํ าหนด
(เชน call option หรือ put option) และ (3) ชื่อผูแทนผูถือหุนกู

วตัถุประสงคการใชเงิน ควรอธิบายในลักษณะ ดังนี้
1. จ ํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี ้ใหระบุจํ านวนเงินที่ไดภายหลัง

จากการหักคาใชจายจากการจองและการจัดสรรแลว
2. ในกรณทีี่ผูเสนอขายหลักทรัพยเปนเจาของหลักทรัพยไมตองระบุวัตถุประสงคการ

ใชเงิน แตใหระบุเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้เปนของผูเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งมิไดน ําไปใช
ในบริษัทที่ออกหลักทรัพย

3. หากบรษัิทไมไดน ําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ไปใชตาม
วัตถุประสงคหรือระยะเวลาตามที่ไดเคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล บริษัทควรอธิบายสาเหตุ
ของการไมปฏิบัติตามไวในแบบ 56-1 ของปถัดไปในหัวขอคํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน
และผลการดํ าเนินงานดวย

4. หากบริษัทมีการน ําเงินไปใชในเรื่องที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทนแกบริษัทในอนาคต
(เชน การลงทุนในอาคารส ํานักงาน) ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบตอ dilution ใหบริษัทเปดเผยไวเปนปจจัย
ความเสีย่งดวย

สวนท่ี 2  บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

วัตถุประสงคการใชเงนิ
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การเปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัทไวในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนการวิเคราะห
ของฝายจัดการวา ปจจัยใดที่อาจท ําใหการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทไมเปนไปตามที่ควรเปน
ในสภาพปกติ หรือทํ าใหผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนที่คาดไว ขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูลงทุนสามารถ
วิเคราะหความเส่ียงจากการลงทุนไดอยางถูกตองย่ิงข้ึน และในดานบริษัทที่ออกหลักทรัพยเอง การเปดเผย
ขอมูลนี้ยังเปนมาตรการปองกันบริษัทจากการถูกฟองรองอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมถูกตอง
ครบถวนจากผูเสียหาย หากมีเหตุการดังกลาวเกิดข้ึนจริงในอนาคตดวย

แนวทางการจัดทํ า
1. ควรเปดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทุกปจจัยที่คาดวาจะมีผลกระทบตอ

ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสํ าคัญ ยกเวนความเสีย่งส ําหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป
เชน ความเส่ียงจากความไมแนนอนทางการเมือง หรือภาวะเศรษฐกิจตกตํ ่าที่กระทบตอการดํ าเนินงานของ
ทกุธรุกจิ แตยังควรเปดเผยความเสี่ยงที่กระทบตอเฉพาะธุรกิจนั้น เชน ธุรกิจหลักทรัพย ควรเปดเผย
ความเส่ียงจากปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีมีความไมแนนอนสูงตามภาวะเศรษฐกิจ หรือธุรกิจที่รัฐบาล
เคยใหความคุมครองดานการแขงขัน ควรเปดเผยความเส่ียงจากนโยบายของรัฐบาล หากมีแนวโนมที่จะ
เปดเสรีทางการคามากข้ึน ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากบริษัทตางชาติโดยตรง  อยางไรก็ดี
ท่ีผานมาหัวขอน้ียังมีปญหาในทางปฏิบัติคอนขางมาก วาเร่ืองใดควรเปดเผยเปนปจจัยความเส่ียงหรือไม
สํ านักงานจึงไดจัดท ํากรณีตัวอยางความเส่ียงท่ีควรเปดเผยในเร่ืองตาง ๆ คือ (1) ความเสีย่งในการประกอบ
ธุรกิจ (2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต (3) ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ (4) ความเส่ียงดานการเงิน
และ (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดท ํา (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 1)

2. ในการจัดท ําควรเรยีงลํ าดับความเสี่ยงจากปจจัยที่มีนัยส ําคัญมากกอน โดยพิจารณา
จากความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดตอบริษัทหรือผูถือหลักทรัพย และโอกาสที่ปจจัยดังกลาวจะเกิดขึ้น

1. ความเปนมา : ควรเนนการอธิบายการเปลี่ยนแปลงอ ํานาจในการควบคุมบริษัท
(เชน การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหาร) และ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผานมา (เชน
การเปลีย่นแปลงธุรกิจหลักทรัพย การขยายการประกอบธุรกิจ การเพิ่มผลิตภัณฑใหม) ในชวงระยะเวลา
ไมเกิน 5 ป (ประมาณ 1/4 หนา) โดยไมควรอธิบายความเปนมาในรายละเอียด (เชน กลุมผูเริ่มจัดตั้งบริษัท
วตัถุประสงคการจัดตั้งบริษัท การเปลี่ยนชื่อบริษัท การยายโรงงาน หรือ อาคารสํ านักงาน เปนตน)
โดยมีตัวอยาง เชน

ปจจัยความเสี่ยง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บรษัิทเริ่มประกอบธุรกิจ……………..เม่ือป xxxx ในป xxxx บรษัิทไดมีผูรวมทุน
จากตางประเทศ คือ บริษัท………………..…ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเดียวกันนี้ในประเทศ……………..
เขาถอืหุนในบริษัทในสัดสวนรอยละ……..………..จึงทํ าใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูบริหารกลุมเดิม
(คือ กลุมตระกูล……………….) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมรอยละ………เปนรอยละ….…….  นอกจากนี้
บรษัิทยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจ………………ในป xxxx

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท : ใหอธิบายภาพรวมของการประกอบ
ธรุกิจของกลุมบริษัท โดยอาจใชแผนภาพโครงสรางการถือหุนประกอบดวยก็ได โดยมีตัวอยาง เชน บริษัท
มีการประกอบธุรกิจในกลุมธุรกิจ…….……กลุม คือ กลุมธุรกิจ……………กลุมธุรกิจ……………..และกลุม
ธรุกิจ…………..โดยมีการแบงการดํ าเนินงานของบริษัทในกลุม ดังนี้

3. โครงสรางรายได :
(1) ในการแบงแยกสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ฝายจัดการของบริษัทควรเปน

ผูก ําหนดวาควรแบงแยกสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจอยางไร โดยใชปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณา เชน
ลกัษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ ลักษณะของกระบวนการผลิต ประเภทหรือกลุมลูกคา วิธีการจดัจํ าหนาย
หรอืการใหบริการ สภาพแวดลอมทางกฎหมาย เชน (สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย) ซึ่งในสายผลิตภัณฑ
หรอืกลุมธุรกิจเดียวกัน ควรมีปจจัยดังกลาวที่คลายคลึงกันหรือเกี่ยวของกัน  ทั้งนี้ หากสายผลิตภัณฑหรือ
กลุมธุรกิจใดที่มีปจจัยบางอยางที่คลายคลึงกัน แตมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางกันอยางเปนสาระ
ส ําคัญก็ควรแยกเปนคนละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ

(2) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยใหใชงบการเงินรวมในการแสดงโครงสรางรายได
(3) ในกรณีที่สายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจใดมีมูลคารายไดนอยกวารอยละ 10 ของ

รายไดรวมตามงบการเงินรวม ใหแสดงรวมกับรายไดอื่น
ตัวอยางการแบงแยกสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ เชน
กรณีบริษัทท่ัวไป : บรษัิทที่มีการประกอบธุรกิจหลายกลุมธุรกิจที่มีปจจัยขางตน

ท่ีแตกตางกัน ใหแสดงโครงสรางรายไดแยกตามกลุมธุรกิจ เชน กลุมวัสดุกอสราง กลุมเคมีภัณฑ

บริษทั………………..

ธรุกิจ……………….. ธรุกิจ……………….. ธรุกิจ………………..

บริษัท…………

บริษัท…………

บริษัท…………

บริษัท…………

บริษัท…………

บริษัท…………

 80%

 20%

51%

10%

51%

 21%

 99%



หนา 11

กลุมอาหารและเครื่องดื่ม และส ําหรับบริษัทที่มีกลุมธุรกิจเดียวแตมีหลายสายหลิตภัณฑที่มีปจจัยขางตนที่
แตกตางกันใหแสดงโครงสรางรายไดแยกตามสายผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ผลิตภัณฑ
อาหารกระปอง

กรณีบริษัทประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน : ควรแสดงโครงสรางรายไดแยกตาม
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ(หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาใชจายดอกเบี้ย) และรายได
ที่ไมใชดอกเบี้ย

กรณีบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย : ควรแสดงโครงสรางรายได
แยกตามประเภทลักษณะธุรกิจ เชน อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย อสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา และรับจางกอสราง
เปนตน

4. เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ (goal) :
บรษัิทสามารถเลือกไดวาประสงคจะจัดท ําหัวขอนี้หรือไม แตหากบริษัทประสงค

จะจัดทํ า ผูบริหารของบริษัทก็ตองเปดเผยเปาหมายที่เปนเปาหมายจริง (มิใชการโฆษณา หรือเปนการ
ตัง้เปาหมายลอย ๆ โดยไมมีแผนการดํ าเนินงานรองรับภายในบริษัท) และพรอมจะผูกพันการปฏิบัติตาม
เปาหมายดังกลาวตอผูถือหุนดวย โดยตองอธิบายความคืบหนา และสาเหตุของการไมสามารถปฏิบัติตาม
เปาหมายดังกลาวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ของปตอ ๆ ไป

แนวทางการจัดทํ า
หากบริษัทประสงคจะระบุเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ ควรระบุใหชัดเจนเพื่อใหผูถือหุน

สามารถประเมินและติดตามผลการดํ าเนินงานของฝายจัดการได เชน เปาหมายที่บริษัทจะทํ า (ซ่ึงอาจไม
จ ําเปนตองระบุเปนตัวเลขก็ได) และระยะเวลาทีค่าดวาจะแลวเสร็จ และมาตรการในการดํ าเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว

1. การอธิบายการประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑนั้น ใหอธิบายทีละสาย
ผลติภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ตามที่มีการแบงแยกสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจในตารางโครงสรางรายได
โดยใหอธิบายสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที ่1 ต้ังแตหัวขอ (1) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน (3) การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ และ (4) งานที่ยังไมไดสงมอบ
ใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงคอยอธิบายสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจที ่2 ภายใตหัวขอ (1)-(4) ตอไป

2. หากมีสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจเดียวอาจไมตองแยกหัวขอนี้ไวตางหาก โดยอาจ
อธิบายไวภายใตหัวขอลักษณะการประกอบธุรกิจก็ได

3. ในกรณีที่บริษัทแบงแยกสายผลิตภัณฑ เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลตอบแทน
ท่ีแตกตางกัน แตมีปจจัยอ่ืนตามหัวขอ ตาม (1)-(4) ที่เหมือนกัน (เชน กลุมลูกคา หรือการใชชองทางการ

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
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จดัจํ าหนายเดียวกัน) ใหอธิบายลักษณะผลิตภัณฑทีละสายผลิตภัณฑ แตอาจอธิบายหัวขออ่ืนตาม (1)-(4)
ของทุกสายผลิตภัณฑรวมไวดวยกันก็ได

(1) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ก. ในกรณีที่แบงโครงสรางรายไดตามกลุมธุรกิจ ควรอธิบายดวยวาใน

แตละกลุมธุรกิจมีผลิตภัณฑอะไรบาง และประเภทหรือชนิดของสินคาหรือบริการ
ข. หากมีย่ีหอ ลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการคา สิทธิบัตร สัมปทาน หรือใบอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจ ใหระบุดวย
ค. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหอธิบายลักษณะโครงการที่

ก ําลงัดํ าเนินการอยูในปจจุบันในแตละโครงการ เชน ช่ือและท่ีต้ังของโครงการ ประเภทโครงการ กลุมลูกคา
เปาหมาย จํ านวนหนวย พื้นที่ขาย/เชา มูลคาโครงการ ความคืบหนาการขายหรือการพัฒนาโครงการ

(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน
ก. ใหอธิบายภาวะการแขงขันในภาพรวมที่จะท ําใหผูลงทุนสามารถเขาใจ

โดยอาจไมจํ าเปนตองเปดเผยขอมูลในเรื่อง สวนแบงตลาดของคูแขง โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม
และปจจัยแหงความส ําเร็จของผูประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรม (key success factor) แตควรอธิบาย
ภาพกวางเก่ียวกับอุปสงค อุปทาน การมีสินคาทดแทน และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม เปนตน
(โดยอาจยกตัวเลขประกอบดวยก็ได เชน การบริโภคหรือการสงออก เทากับ……..ลานบาท ในป 25X1
เพิม่ขึ้นเปน…………….ลานบาท ในป 25X4 เปนตน)

ข. ควรอธิบายการแบงลักษณะการตลาดภายในอุตสาหกรรม และลักษณะการ
ตลาดที่บริษัทแขงขันอยู เชน แบบมาตรฐาน หรือแบบมีคุณภาพสูงสุด

ค. การประมาณจํ านวนคูแขง ควรเลือกเฉพาะคูแขงท่ีอยูในตลาดเดียวกัน
กับบริษัท

ง. กลุมลูกคาเปาหมาย ควรอธิบายลักษณะลูกคา ความสัมพันธ และ
ระยะเวลาท่ีติดตอกับลูกคา โดยอาจไมตองระบุชื่อ  ทั้งนี้ ควรเนนอธิบายลูกคารายใหญ (เชน มากกวา
รอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวม) แตหากสัดสวนของลูกคารายใดมีนัยส ําคัญตอการดํ าเนิน
ธรุกิจ (เชน มากกวารอยละ 30 ของรายไดรวมดังกลาว) ใหเปดเผยไวเปนปจจัยความเสี่ยงดวย

(3) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ :
ก. กรณีบริษัทผลิตสินคาเพื่อจ ําหนาย : ควรระบุจํ านวนโรงงาน ก ําลังการผลิต

รวม และนโยบายการผลิตที่สํ าคัญ (เชน ขึ้นกับการคาดการณยอดขายในปถัดไปของฝายจัดการ หรือ
นโยบายของบริษัทแมซึ่งท ําหนาที่เปนผูจัดจ ําหนายใหบริษัท) โดยอาจไมจํ าเปนตองอธิบายรายละเอียด
เกีย่วกับขั้นตอนการผลิต และแสดงก ําลังการผลิต ประมาณการผลิต อัตราการใชกํ าลังการผลิตในระยะ
3 ปทีผ่านมา สํ าหรับการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ควรอธิบายขอมูล ดังนี้
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(1) อธิบายเฉพาะวัตถุดิบที่ส ําคัญตอการผลิต (เชน มีสัดสวนที่สูงเมื่อ
เทียบกับตนทุนรวม หรือเปนวัตถุดิบที่มีความจ ําเปนตอการผลิตมากและอาจมีปญหาการขาดแคลนใน
อนาคตได) โดยใหอธิบายถึงสภาพท่ัวไปของวัตถุดิบ เชน แหลงท่ีมาวัตถุดิบ ความยากงายในการจัดหา
วัตถดิุบ จํ านวนผูจํ าหนายวัตถุดิบ หากมีการซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ ใหระบุสัดสวน และชื่อประเทศ
ที่สั่งซื้อ

(2) หากบริษัทท ําสัญญากับผูจัดจ ําหนายวัตถุดิบส ําคัญ ใหสรุปสาระส ําคัญ
ของสัญญา เชน อายุและเงื่อนไขของสัญญา

(3) วัตถุดิบที่มีลักษณะเปน commodity ทีอ่าจไดรับผลกระทบสูงจากการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องราคา หรืออาจมีปญหาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ใหเปดเผยไวในหัวขอปจจัยความเสี่ยง
ดวย

(4) ผูจัดจ ําหนาย : ควรอธิบายลักษณะผูจัดจ ําหนาย ความสัมพันธหรือ
ระยะเวลาท่ีติดตอโดยไมจํ าเปนตองระบุชื่อ โดยควรเนนอธิบายผูจัดจ ําหนายรายใหญ (เชน มากกวา
รอยละ 10 ของยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม)  ทั้งนี้ หากมีผูจัดจ ําหนายรายใดท่ีมีมูลคายอดซ้ือท่ีมี
นยัส ําคัญตอการดํ าเนินธุรกิจ (เชน มากกวารอยละ 30 ของยอดซ้ือรวมดังกลาว) ใหเปดเผยไวในหัวขอ
ปจจัยความเสีย่งดวย

ข. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจบริการ : เชน จัดหาผลิตภัณฑเพื่อจ ําหนาย
ควรอธิบายวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ แหลงที่มาของผลิตภัณฑ สรุปสาระส ําคัญของสัญญา หากมีสัญญา
จดัจ ําหนายที่ส ําคัญ หรือเปนสัญญาที่ใหบริษัทมีสิทธิในการจัดจํ าหนายแตเพียงผูเดียว

ค. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน :
(1) แหลงที่มาของเงินทุน : ควรอธิบายนโยบายในการจัดหาเงินทุน

รวมทั้งที่ออกหลักทรัพยประเภทตางๆ ในการจัดหาเงินทุน
(2) การใหกูยืม : ควรอธิบายนโยบายเกี่ยวกับการใหกูยืมและการบริหาร

ความเส่ียงจากการใหกูยืม เชน การกระจายการใหกูยืมกับกลุมลูกหนี้กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือธุรกิจใด
ธรุกิจหนึ่ง และการควบคุมดูแลการอนุมัติการใหกูยืมและการติดตามลูกหนี้

(3) เงินลงทุน : ควรอธิบายนโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพยและ
การบรหิารความเสี่ยงจากการลงทุน เชน สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลหรือที่รัฐบาลคํ้ าประกัน
และหลกัทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการกระจายการลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
หรอืบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

(4) หากมีการจัดหาเงินทุนหรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญ ควรระบุสัดสวนดังกลาวเพื่อเทียบกับการใหกูยืมทั้งหมด และความสัมพันธ

(5) ความสามารถในการดํ ารงเงินกองทุน : ควรอธิบายนโยบายในการดํ ารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามอัตราสวนที่หนายงานก ํากับดูแล หรือมาตรฐานสากลกํ าหนด
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(6) สภาพคลอง : ควรอธิบายนโยบายในการบริหารสภาพคลอง และให
วิเคราะหความสัมพันธของแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินทุนไวในหัวขอคํ าอธิบายและการวิเคราะห
ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน นอกจากนี ้หากบริษัทมีแนวโนมที่จะ mismatch จ ํานวนมากใหเปดเผย
เปนปจจัยความเส่ียงดวย

1. กรณีบริษัทผลิตสนิคาเพ่ือจํ าหนาย :  ควรอธิบายลักษณะทรัพยสินที่สํ าคัญ เชน
ทีดิ่น อาคาร โรงงาน เคร่ืองจักร เปนตน โดยมีตัวอยาง เชน

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคา
(ลานบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน 2 แปลง ที่ตั้ง….รวมเน้ือท่ี….ไร เปนเจาของ XXX ตดิจํ านองมูลคา…….ลานบาท
2. อาคารส ํานักงาน 2 ช้ัน ที่ตั้ง……… เปนเจาของ XXX
3. โรงงาน 2 แหง ที่ตั้ง……………….. เปนเจาของ XXX
4. เคร่ืองจักรทํ านํ้ าผลไมกระปอง 2 ชุด ท ําสัญญาเชาระยะยาว 5 ป

ผอนชํ าระเดือนละ xx ลานบาท
XXX

2. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจบริการ : เชน ตัวแทนจัดจ ําหนายสินคา ควรอธิบาย
สนิทรัพยถาวร เชน อาคารสํ านกังานขาย หรือโกดังเก็บสินคา ในลักษณะเชนเดียวกับกรณีแรก สํ าหรับ
สินทรัพยหมุนเวียน เชน ลูกหนี้การคา และสินคาคงคลัง ควรอธิบายนโยบายในการบริหารลูกหนี้การคาและ
สนิคาคงคลัง เชน การใหเครดิตการคากับลูกหนี้ การเก็บสตอกสินคา เปนตน สวนการวิเคราะหสภาพคลอง
และคุณภาพลูกหนี ้ควรอธิบายไวในหัวขอคํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน

3. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจเหมืองแร :  นอกจากอธิบายสินทรัพยตามกรณีแรกแลว
ใหระบุจ ํานวนเหมืองแรที่ไดรับสัมปทาน ที่ตั้ง พรอมทั้งแสดงปริมาณสํ ารองของเหมืองแรแตละประเภท
ทีป่ระเมินโดยหนวยงานราชการ และใหสรุปลักษณะสํ าคัญของสัมปทาน เชน อายุสิทธิของสัมปทาน

4. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน : ควรอธิบายสินทรัพยถาวร เชน
ส ํานกังานใหญ และสาขาในลักษณะเชนเดียวกับกรณีแรก สวนทรัพยสินที่ส ําคัญในการประกอบธุรกิจ เชน
ลกูหนีก้ารคา และเงินลงทุนในบริษัทอื่น ใหอธิบายนโยบายการบริหารสินทรัพย เชน การจัดชั้นสินทรัพย
การตั้งส ํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การตั้งส ํารองคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน การระงับการรับรูรายได
ตามเกณฑของบริษัท และตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย (ใหสรุปความหมายของสินทรัพยที่จัดชั้น
แตละประเภท)  ทั้งนี้ การแสดงมูลคาตาง ๆ (เชน มูลคาการจัดชั้นสินทรัพย มูลคาการตั้งส ํารองลูกหนี้

ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ
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ทีร่ะงับรับรูรายได) ตลอดจนวิเคราะหคุณภาพสินทรัพย และการดํ ารงเงินกองทุนตามเกณฑ ของ ธปท.
ใหแสดงไวในคํ าอธิบายการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน เพ่ือประกอบการอธิบายคุณภาพ
ของสินทรัพย

5. กรณีบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย : ควรแสดงสินทรัพยที่มีไวเพื่อขาย
แยกเปนแตละโครงการ โดยระบุถึงกรรมสิทธ ิและราคาประเมินโดยผูประเมินราคาที่อยูในบัญชีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํ านักงาน สวนการวิเคราะหคุณภาพลูกหนี ้และนโยบายการรับรูรายไดใหอธิบายไวใน
หัวขอคํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการด ําเนินงาน

ทั้งนี้ ใหวิเคราะหความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยสินดังกลาวดวย หากทรัพยสิน
ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอในการผลิต บริษัทควรเปดเผยไวเปนปจจัยความเสี่ยงดวย

6. นโยบายการลงทุน : ควรอธิบายนโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย
และบริษัทรวม โดยไมตองเปดเผยรายละเอียดขอมูลของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งจะซํ้ าซอนกับการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน โดยมีตัวอยาง เชน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 25xx บรษัิทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจ
ตาง ๆ คือ ธุรกิจ……..มูลคารวม xxx ลานบาท และธุรกิจ……… มูลคารวม xxx ลานบาท โดยมีสัดสวน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ xx ของสินทรัพยรวม  ทั้งนี้ ในระยะอีกประมาณ
3 ป บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจ…………. มากข้ึน แตเมื่อรวมกับเงินลงทุนที่มีอยูเดิมแลว
สดัสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมกันจะไมเกิน………..% ของสินทรัพยรวม

7. การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม : ตัวอยางเชน ในกรณีบริษัทยอย
บรษัิทจะควบคุมดูแลโดยจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัทยอยในจํ านวนมากกวาก่ึงหน่ึงของ
จ ํานวนคณะกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทยอยมีการด ําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยส ําคัญ
บรษัิทยอยจะตองมาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน เชน ลงทุนในบริษัทใด
เกนิกวา……% ของสินทรัพยรวมของบริษัท สํ าหรับบริษัทรวม บริษัทจะไมสามารถเขาไปควบคุมดูแล
ไดมากนัก เพียงแตจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนของบริษัท  ทั้งนี้ จํ านวนกรรมการจะขึ้นอยูกับ
สัดสวนการถือหุนของบริษัท

ควรเนนอธิบายโครงการที่บริษัทจะลงทุนเพื่อด ําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใน
โครงการตาง ๆ ในอนาคต เชน โครงการขยายโรงงานแหงที่สอง โครงการรวมลงทุนกับบริษัท……………
ในการท ําธุรกิจ………..  ทั้งนี้ เพื่อปองกันความสับสนของผูลงทุน โครงการท่ีจะเปดเผยควรมีความแนนอน

โครงการในอนาคต
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ในระดับหนึ่งกอน ไมใชเปนโครงการที่กลาวอางลอย ๆ (เชน มีการตกลงทํ าบันทึกความเขาในการรวมลงทุน
กบัผูรวมทุน) โดยควรอธิบายลักษณะโครงการ อัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะไดรับจากการลงทุนใน
โครงการนี้

สํ านักงานไดแกไขเพิ่มเติมหัวขอนี ้เพ่ือใหการเปดเผยขอมูลมีความชัดเจนมากข้ึน
1. คดีท่ีควรเปดเผย :

(1) คดีทีจ่ะมีผลกระทบทางดานลบ หมายถึง คดีที่บริษัทเปนจํ าเลยท่ีถูกฟองรอง
เรียกคาเสียหาย โดยไมรวมถึงคดีที่บริษัทเปนโจทก

(2) คดีที่กระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยส ําคัญ แตไมสามารถ
ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได เชน กรณีบริษัทดํ าเนินธุรกิจประเภทโรงแรม และมีที่ดินแปลงหนึ่ง
อยูติดชายหาด ซึ่งก ําลงัอยูระหวางถูกฟองรองจากหนวยงานทางการวาเปนทีส่าธารณะ ที่ดินที่มี
ขอพิพาทเปนที่ตั้งของหองพัก…….หอง คิดเปนรอยละ…….ของหองพักทั้งหมด  ดังนั้น หากบริษัทแพคดี
จะทํ าใหมีผลตอการดํ าเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทอยางมีนัยส ําคัญ

(3) คดีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของธุรกิจ เชน บริษัทประกันภัย
ไมจ ําเปนตองเปดเผย กรณทีีบ่ริษัทถูกเรียกใหช ําระคาเสียหายตามกรมธรรม (เวนแตเปนกรณีที่มีผลกระทบ
ตอธุรกิจมาก และอยูระหวางขอพิพาท)

2. ความเห็นผูบริหาร :
ฝายจัดการควรประเมินผลกระทบในดานลบวา หากบริษัทแพคดีความเสียหาย

ดงักลาวจะมีผลตอผลการดํ าเนินงานหรือการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางไร

1. โครงสรางการจัดการ : การระบุขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ ไมควรระบุ
ขอบเขตที่กวางเกินไป เชน กรรมการมีอ ํานาจหนาทีป่ฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และมติที่
ประชุมผูถือหุน แตควรระบุขอบเขตอํ านาจหนาที่ที่ชัดเจนพอสมควร เชน ตามขอบังคับบริษัทกรรมการ
มีอํ านาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดํ าเนินงานของบริษัท เวนแตเรื่องดังตอไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับ
อนมัุติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดํ าเนินการ (1) เรื่องที่กฎหมายก ําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(2) การท ํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีมูลคาเกินกวา……… และ (3) การซื้อหรือขายสินทรัพยส ําคัญท่ีมีมูลคา
เกินกวา……………. เปนตน

ขอพิพาททางกฎหมาย

การจัดการ
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2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร : การเปดเผยขอมูลในหัวขอนี้ไมไดบังคับวา
การเลือกตั้งกรรมการตองผานคณะกรรมการสรรหา แตใหเปดเผยวาการเลือกตั้งกรรมการผานการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาหรือไม โดยควรอธิบายข้ันตอนการเสนอรายช่ือกรรมการท่ีตองขออนุมัติจาก
ทีป่ระชุมผูถือหุนดวย โดยมีตัวอยาง เชน

การเลือกกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยในกรณีการ
แตงตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาเปนผูเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยจํ านวนที่เสนอจะ
เทากบั 2 เทาของจํ านวนกรรมการที่ครบวาระ สวนกรรมการรายอื่น ประธานกรรมการ เปนผูเสนอรายชื่อ
บคุคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน โดยไมจํ าเปนตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหา เปนตน

3. วิธีการเลือกต้ังกรรมการผานท่ีประชุมผูถือหุน :  ใหระบุวาใชวิธ ีcumulative
voting หรือวิธีอ่ืน หากใชวิธีอื่นใหระบุใหชัดเจนดวย เชน การแตงตั้งกรรมการจะตองไดรับมติเห็นชอบจาก
ทีป่ระชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยจะตองมีการลงคะแนนเสียงแตงตั้ง (เปนรายบุคคลหรือพรอมกันทุกรายตามจํ านวนทีค่รบวาระ) และ
เนือ่งจากกลุมตระกูล………………. ถือหุนในบริษัทรวมกันรอยละ 60  ดังนั้น การแตงตั้งกรรมการบริษัท
จะไมสามารถกระท ําไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหุนกลุมดังกลาว เปนตน

4. การควบคุมภายใน : ควรสรุปความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริษัทที่จัดท ําข้ึนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีตัวอยางเชน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที…่……………..เม่ือวันท่ี…………………โดยมี
กรรมการอิสระทั้งสองคน (หรือกรรมการตรวจสอบทั้งสามคน) เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมิน
ระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร (หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
ฝายบริหารหรืออนุมัติแบบประเมินที่ฝายบริหารจัดท ํา) แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
เหน็วา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูทีเ่ก่ียวของกับบุคคลดังกลาว (ตามสวนที่ 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว สํ าหรับ
การควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายใน
ทีเ่พยีงพอแลวเชนกัน ยกเวนในเรื่อง……………………………………………………………………………

ทัง้นี ้การที่บริษัทมิไดมีระบบควบคุมภายในในเรื่องขางตนมีสาเหตุมาจาก………..
………………………  อยางไรก็ด ีบริษัทมีแนวทางที่จะแกไขขอบกพรองดังกลาวโดย…………………….
ใหเสร็จสิ้นภายใน……………………………..

การประเมินระบบการควบคุมภายในขางตนกรรมการอิสระหรือกรรรมการตรวจสอบ
มีขอสังเกตเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ (ถามี) วา…………………………………………………………….
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ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ…………………………. ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงิน
ประจํ างวดป………………. ไดใหความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวาบริษัทมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน (ถามี) คือ……………………………………………………………………………….

1. นิยามของบุคคลท่ีมีความขัดแยง :  ใหมีความหมายตามนิยามของประกาศวาดวย
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับนิยามของ
บคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 47 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวของกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธท่ีถือวาเก่ียวของกันตามแนวทางในภาคผนวก 2

2. การเปดเผยขอมูล :
(1) อธิบายลักษณะรายการระหวางกันที่ผานมา และนโยบายในอนาคต เพื่อให

ผูลงทุนไดเขาใจนโยบายการท ํารายการระหวางกันของบริษัทในภาพรวม โดยมีตัวอยาง เชน
ทีผ่านมาบริษัทมีรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุมเฉพาะ

กรณีท่ีมีความจํ าเปนอันเน่ืองมาจากการดํ าเนินธุรกิจเทานั้น เชน การซ้ือวัตถุดิบจากบริษัทแม คือ
บรษัิท………….ในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ………..ของตนทุนการผลิตของบริษัทแม
ซึง่รายการดังกลาวทํ าใหบริษัทไดรับประโยชนในเรื่องการควบคุมคุณภาพและราคาวัตถุดิบ และในอนาคต
บรษัิทก็ไมมีนโยบายที่จะทํ ารายการระหวางกัน ไมวาจะเปนธุรกิจปกติหรือไม เวนแตเฉพาะรายการท่ีเขาขาย
มีเหตุจํ าเปน ซึ่งจะเปนไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอก

(2) การเปดเผยรายการระหวางกันในปที่ผานมา ควรจะเปดเผยช่ือบุคคลท่ีมีความ
ขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ปริมาณรายการคา (จํ านวนเงินและสัดสวน) รายการคงคาง (จํ านวนเงินและ
สดัสวน) นโยบายการก ําหนดราคาระหวางกัน (เชน บริษัทมีนโยบายการกํ าหนดราคาคาบริการระหวางกัน
เปนไปตามลักษณะการดํ าเนินการคาปกติ ในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บคุคลภายนอก หรือเปนไปตามที่กํ าหนดในสัญญาที่อางอิงไดกับราคาซื้อขายจริงในตลาดสหรัฐ) โดยอาจ
รวมรายการที่คลายคลึงกันไวดวยกัน เชน กลุมบุคคลท่ีมีความขัดแยงกลุมเดียวกัน หรือเปนรายการขาย
สนิคาและบริการเหมือนกัน เปนตน  ทั้งนี้ หากบริษัทไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินครบถวนแลวไมตองเปดเผยขอมูลในสวนนี้ซํ ้าอีก โดยใหอางอิงไปยังหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยมีตัวอยางการเปดเผยขอมูลตามภาคผนวก 2)

รายการระหวางกัน
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1. ตารางสรุปงบการเงิน :  ควรเลือกแสดงรายการจากงบการเงินปลาสุดโดยแสดง
เปรียบเทียบไมนอยกวา 3 ป ยอนหลังไวในตารางเดียวกัน

ทัง้นี ้งบการเงินลาสุดอยางนอยควรเปนดังนี ้(กรณีงวดการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม
แตถางวดการเงินส้ินสุดวันอ่ืน ก็ใหปรับเปลี่ยนงบการเงินลาสุดไปใหสอดคลองกัน)

เดือนที่ยื่นแบบฯ เพื่อนับ 1 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. กค. พย. ธค.

งบการเงินลาสุด Q3 งบป  Q1  Q2 Q3

2. การแสดงอัตราสวนทางการเงิน : ควรแสดงอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวกับ
อตัราสวนสภาพคลอง อัตราสวนแสดงความสามารถในการหาก ําไร อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดํ าเนินงาน และอัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  ทั้งนี้ อัตราสวนที่แสดงควรเปนอัตราสวนส ําคัญ
ส ําหรบัธรุกิจของบริษัท ซึ่งอัตราสวนส ําคัญสํ าหรับแตละธุรกิจจะแตกตางกันไปส ําหรับธุรกิจทั่วไป โดยมี
แนวทางตามภาคผนวก 3

3. คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน :  ควรวิเคราะห
ผลการดํ าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยใหครอบคลุมถึงในเรื่องดังตอไปนี้

(ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการด ําเนินธุรกิจ
(ข) ผลการดํ าเนินงาน เชน ภาพรวมของผลการดํ าเนินงานที่ผานมา ผลการ

ดํ าเนินงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภัณฑหรือกลุมธุรกิจ ผลการดํ าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการ
(ค) ฐานะการเงิน เชน สินทรัพย สภาพคลอง รายจายลงทุน แหลงที่มาของเงินทุน
(ง) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการด ําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ทั้งนี ้โดยมีคํ าอธิบายเพิ่มเติมประกอบการจัดท ําหัวขอน้ีตามภาคผนวก 4

ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
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การอธิบายท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพย ควรอธิบายวิธีที่ใช แสดงขอมูลจากราคา
เสนอขาย และเหตุผลที่เลือกใชวิธีดังกลาวประกอบดวย โดยมีตัวอยางเชน

บริษัทตั้งราคาเสนอขายจากการส ํารวจความตองการของผูลงทนุ (book building)
ทั้งนี้ หากน ําราคาทีเ่สนอขายมาคํ านวณอัตราสวนราคาตอกํ าไรที่ควรจะเปน (price-earning ratio)
โดยใชกํ าไรสุทธิจากประมาณการในป 25xx เทากับ…….บาทตอหุน ใชจํ านวนหุนภายหลังการเสนอขาย
หลกัทรพัยในครั้งนี้แลวรวม………...หุน และราคาเสนอขายหลักทรัพยตอหุนเทากับ………..บาท จะท ําให
ได P/E ratio เทากับ………..เทา

กรณมีีการเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ใหแนบสํ าเนาสัญญาแตงต้ัง
ผูจดัจํ าหนายหลักทรัพยและสัญญาแตงตั้งตัวแทนจ ําหนายไวทายแบบแสดงรายการขอมูลดวย

สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

ท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลกัทรัพยท่ีเสนอขาย

การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร


