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18/02/48  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
ใหส้รุปสาระส าคญัของขอ้มลูในสว่นที่ 2 บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยโ์ดยย่อ เพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจ 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์(ควรสรุปขอ้มลูใหอ้ยู่ภายใน 1 หนา้กระดาษ) 
(ผูล้งทนุควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลในส่วนที ่2 ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย์) 
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18/02/48  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

ส่วนที ่2 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

 
บรษิัท   ประกอบธุรกิจ      

โดยมีที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ที่          
เลขทะเบียนบรษิัท     Home Page (ถา้มี)     
โทรศพัท ์     โทรสาร      
 
 1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 ใหร้ะบปัุจจยัที่บรษิัทเหน็ว่า อาจท าใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการลงทนุของผูล้งทนุอย่าง 
มีนยัส  าคญั โดยความเสี่ยงดงักลา่วอาจท าใหผู้ล้งทนุสญูเสียเงินลงทนุทัง้จ านวนหรือบางสว่น หรือไม่ไดร้บั 
ผลตอบแทนในอตัราที่ควรจะไดร้บั และใหร้ะบเุฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผูอ้อกหลกัทรพัยห์รือ 
ผูถื้อหลกัทรพัยโ์ดยตรง ไม่ใช่ความเสี่ยงส  าหรบัการประกอบธรุกิจทั่วไป  ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะ 
ความเสี่ยง เหตกุารณท์ี่เป็นสาเหตขุองความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลข 
ไดใ้หร้ะบดุว้ย) แนวโนม้หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว นอกจากนี ้หากบรษิัทมีมาตรการ
รองรบัไวเ้ป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีนยัส  าคญัแลว้ บรษิัทอาจอธิบายเพิ่มเติมไวด้ว้ย
ก็ได ้ 
 
 2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

(1) ใหอ้ธิบายประวตัิความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญั 
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอ านาจในการควบคมุบรษิัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาโดยสงัเขป 
(ประมาณ ¼ หนา้) 

(2) ใหอ้ธิบายภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 
ที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจบุนั หรอืก าลงัจะด าเนินงาน (กรณีบรษิัทที่ยงัไม่มีการประกอบธุรกจิ) และนโยบาย
การแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทในกลุม่  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย และบรษิทัรว่มจ านวนมาก 
ใหแ้สดงโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษิัทดว้ย  
 (3) ในกรณีที่บรษิัทมีสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจมากกว่า 1 สายหรือ 1 กลุม่  
ใหร้ะบสุดัสว่นรายไดจ้ากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจ โดยอย่างนอ้ยใหแ้สดงสดัสว่นรายไดข้องสาย 
ผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธรุกิจที่มีมลูค่าเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชี 
ลา่สดุ ตามตาราง ดงันี ้ในกรณีที่หมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดแ้สดงผลการด าเนินงานของ 
แต่ละสายผลิตภณัฑไ์วค้รบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยการเสนอขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตาม 
สว่นงาน แลว้ อาจอธิบายโครงสรา้งรายไดเ้ฉพาะปีลา่สดุกไ็ด ้(เช่น บรษิัทมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ A 
รอ้ยละ 65 และธรุกิจ B รอ้ยละ 35 พรอ้มทัง้อธิบายอา้งอิงถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง) 
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18/02/48  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

โครงสรา้งรายได้1 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย % การถือหุน้ของบริษัท ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

ปี 25.. 

รายได้2 

 

% 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 1         

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 2 

สายผลิตภณัฑ/์กลุ่มธุรกิจที่ 3 

        

รวม    100  100  100 
1กรณีที่บริษัทเพิ่งเคยกระจายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมา ใหแ้สดงตารางโครงสรา้งรายไดเ้ฉพาะในช่วง 1 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาแลว้แต่กรณี 
2 รายได ้ใหร้วมถึงส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สียจากการลงทนุดว้ย 
 

(4) เปา้หมายการด าเนินธุรกิจ (goal) (ถา้มี) ใหอ้ธิบายเปา้หมายการด าเนินธุรกิจของ 
บรษิัทที่ผูบ้รหิารของบรษิัทมุ่งหวงัไวใ้นระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหนา้ (อาจเป็นขอ้มลูในเชิงตวัเลขหรือไม่กไ็ด)้โดย
ใหเ้ปิดเผยเฉพาะกรณีที่ผูบ้รหิารพรอ้มจะเปิดเผยเปา้หมายดงักลา่ว และจะมีการอธิบายความคืบหนา้ของ
การด าเนินงานตามเปา้หมายในการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีของ 
ปีถดัไป เช่น บรษิัทมีแผนที่จะมีสว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 20 ภายใน 3 ปีขา้งหนา้ หรือบรษิัทมแีผนที่จะพฒันา
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดตน้ทนุการผลิตลงรอ้ยละ 10 ภายในปีนี ้เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบทิศทาง
ของบรษิัทในอนาคต และใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการของบรษิัทต่อไป 

 
 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
 ใหอ้ธิบายการประกอบธรุกิจของบรษิัทโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกิจ 
(ตามตารางโครงสรา้งรายได)้ ทัง้นี ้ในการอธิบายของแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุม่ธุรกจิ ใหม้ีขอ้มลู 
อย่างนอ้ยตามขอ้ 3(1) ถึง 3(4) ดงันี ้(หากมีสายผลิตภณัฑเ์ดียวอาจไม่ตอ้งแยกหวัขอ้นี ้โดยอาจอธิบายไว้
ภายใตห้วัขอ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจก็ได)้ 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 
 ใหอ้ธิบายลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิารเพื่อใหผู้ล้งทนุเขา้ใจลกัษณะธุรกิจ 
ของบรษิัท รวมทัง้ปัจจยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือขอ้จ ากดัการประกอบธุรกิจ เชน่ ใบอนญุาต 
ใหป้ระกอบธรุกิจ สมัปทาน เป็นตน้  ทัง้นี ้ถา้ยงัอยู่ระหว่างการไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ ใหร้ะบ ุ 
พรอ้มทัง้อธิบายลกัษณะสิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัดว้ย 
 (2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 (ก) ใหอ้ธิบายนโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบรกิารที่ส  าคญั 
เช่น กลยทุธก์ารแข่งขนั (เช่น การแข่งขนัดว้ย ราคา การใหบ้รกิาร การรบัประกนั หรือ คณุภาพสินคา้  
ซึ่งอาจอธิบายในเชิงเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งในภาพรวม โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นขอ้มลูเชิงตวัเลข) ลกัษณะลกูคา้  
กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย หากมีการสง่ผลิตภณัฑอ์อกไปจ าหน่าย 
ต่างประเทศ ใหร้ะบสุดัสว่นการจ าหน่ายในประเทศต่อการสง่ออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ชื่อประเทศ 
หรือกลุม่ประเทศที่จ  าหน่ายผลติภณัฑห์รือบรกิารดว้ย 
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18/02/48  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 (ข) ใหอ้ธิบาย สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม จ านวนคู่แขง่โดยประมาณ 
ขนาดของบรษิัทเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง สถานภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิัท ชื่อคู่แข่ง (โดยทั่วไป 
ไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผย เวน้แต่ในกรณีที่ในอตุสาหกรรมนีม้ีคู่แข่งเพียงรายเดียว หรือนอ้ยรายที่เป็นผูน้  าตลาด)
รวมทัง้แนวโนม้ภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 
 (3) การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบรกิาร 
 (ก) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย เช่น การผลิต 
(จ านวนโรงงาน ก าลงัการผลิตรวม นโยบายการผลิตที่ส  าคญั (ถา้มี)) การจดัหาวตัถดุิบหรือผลิตภณัฑ ์
เพื่อจ าหน่าย สภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถดุิบ (เช่น การขาดแคลนวตัถดุิบ ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
ต่อการใชว้ตัถดุิบ) จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบ รวมทัง้สดัสว่นการซือ้วตัถดุิบในประเทศและตา่งประเทศ  
(ในกรณีเป็นสถาบนัการเงิน ใหอ้ธิบายในเรื่องแหลง่ที่มาของเงินทนุ และการใหกู้ย้ืม) 
   (ข) หากกระบวนการผลิต หรือการก าจดัวตัถดุิบเหลือใชม้ีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดลอ้ม ใหอ้ธิบายการด าเนินการของบรษิัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดงักลา่ว (ในกรณีที่มีรายจ่ายการ 
ลงทนุในการควบคมุสิ่งแวดลอ้มในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือคาดว่าจะมีรายจ่ายดงักลา่วในอนาคต ใหร้ะบุ
ดว้ย) และระบวุ่าผลการปฏิบตัจิรงิในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากมี 
ขอ้พิพาทหรือถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มใหร้ะบดุว้ย พรอ้มทัง้อธิบายแนวทางการแกไ้ขขอ้พิพาท 
ดงักลา่ว 
 (4) งานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ (เฉพาะกรณีที่การประกอบธุรกิจมีลกัษณะเป็นโครงการ
หรือชิน้งาน ซึ่งแตล่ะโครงการหรือชิน้งานมีมลูค่าสงู และใชเ้วลานานในการสง่มอบงาน เชน่ ธุรกิจก่อสรา้ง 
ธุรกิจต่อเรือ เป็นตน้)  

ใหแ้สดงมลูค่างานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ ณ วนัหลงัสดุที่เป็นไปได ้หากเป็นโครงการ 
ที่มีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีบญัชีลา่สดุ ใหร้ะบเุป็นรายชิน้ที่ 
คาดว่าจะสง่มอบในแต่ละช่วงเวลา 
   13 หมายเหต ุในเรื่องการระบชุื่อลกูคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่าย (supplier) ที่มีสดัสว่น
เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเดมิก าหนดใหเ้ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยนัน้  
ตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีนีไ้ม่บงัคบัใหต้อ้งระบชุื่อ แต่หากบรษิัทมีการพึ่งพิงลกูคา้หรือ 
ผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดที่มีบทบาทส าคญัต่อการอยู่รอดของบรษิัท ก็ใหเ้ปิดเผยเป็นปัจจยัความเสี่ยง  
โดยหากมีสดัสว่นเกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมหรือยอดซือ้รวม ตามแต่กรณี ตามงบการเงินรวม  
ก็ใหร้ะบจุ านวนราย ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละประเภทของสนิคา้ที่ซือ้ขาย  อย่างไรก็ดี หากบรษิัท 
มีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อลกูคา้หรือผูจ้ดัจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอื่น เช่น ผูล้งทนุหรือนกัวิเคราะห  ์
ดา้นหลกัทรพัยห์รือการลงทนุ ก็ใหร้ะบชุื่อดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีดว้ย  
เพื่อใหผู้ล้งทนุมีขอ้มลูเท่าเทียมกนัดว้ย 
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 4 การวิจัยและพัฒนา 
 ใหอ้ธิบายนโยบายการวิจยัและพฒันาในดา้นต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑ ์(พฒันา 
ผลิตภณัฑใ์หม่หรือปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดิม) หรือเทคโนโลยีการผลิต พรอ้มทัง้แสดงรายจ่ายในระยะ 3 ปี 
ที่ผ่านมาส าหรบัการท าวิจยัและพฒันาดงักลา่ว กรณีที่ไม่มี ใหร้ะบวุ่าไม่มี พรอ้มทัง้อธิบายเหตผุล 
ประกอบดว้ย 
 

5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของทรพัยส์นิถาวรหลกัที่บรษิัทและบรษิัทย่อยใช ้
ในการประกอบธรุกิจไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิในทรพัยส์นินัน้หรือไม่ (เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจกัร  
โดยอาจแสดงยอดรวมของทรพัยส์ินประเภทเดียวกนัไวด้ว้ยกนั โดยไม่ตอ้งแยกแสดงเป็นเครื่องจกัร 
แต่ละเครื่อง และไม่จ าเป็นตอ้งแยกแสดงเป็นรายบรษิัท) ลกัษณะกรรมสิทธิ และหากมีการท าสญัญาเช่า
ทรพัยส์นิระยะยาว ใหส้รุปสาระส าคญัของสญัญาดว้ย (เฉพาะในเรื่องระยะเวลาการเช่าที่เหลือ และ 
หนา้ที่หรือภาระผกูพนัของบรษิัทตามสญัญานัน้ (ถา้มี) ) ทัง้นี ้หากมีการใชท้รพัยส์ินใดเป็นหลกัประกนั 
การกูย้ืมเงิน ใหร้ะบวุงเงินของภาระหลกัประกนัของทรพัยส์ินนัน้ดว้ย 

       (2) 13 ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
ใหแ้สดงราคาประเมินของที่ดินหรืออาคารที่มีไวเ้พื่อขายดว้ย (ไม่รวมทรพัยส์นิสว่นกลางของโครงการ)  
โดยใหร้ะบชุื่อผูป้ระเมินราคา วนัที่ประเมินราคา และราคาประเมิน แต่ถา้การประเมินราคาที่ดินหรือ 
อาคารใดจดัท าไวเ้กิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ใหป้รบัราคาประเมินที่ดิน 
หรืออาคารดงักลา่วตามมลูค่างานที่ไดส้ง่มอบใหล้กูคา้แลว้ดว้ย  ทัง้นี ้การประเมินราคาดงักลา่ว 
ตอ้งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานดว้ย 
 (3) ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่ส  าคญัในการประกอบธรุกิจ 
เช่น สิทธิบตัร สมัปทาน ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา้ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญั เงื่อนไข รวมทัง้ 
ผลต่อการด าเนินธุรกิจและอายสุิทธิดงักลา่ว 
 (4) ใหอ้ธิบายนโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม (เชน่ ธุรกิจที่บรษิัท 
จะลงทนุ การก าหนดสดัสว่นเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิทัรว่มทัง้หมดต่อสินทรพัยร์วม) และนโยบาย
การบรหิารงานในบรษิัทดงักลา่ว (เช่น ขอบเขตอ านาจในการควบคมุหรือมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย 
ที่ส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ การสง่ตวัแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการในบรษิัทดงักลา่ว) 
  
 6. โครงการในอนาคต (future plan) 
 ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยมีโครงการในอนาคต ใหอ้ธิบายลกัษณะโครงการ 
 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั รวมทัง้ปัจจยัที่อาจท าใหโ้ครงการไม่สามารถด าเนินไปตามแผนได ้ 
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 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ใหอ้ธิบายโดยสงัเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ่งบรษิัทหรือบรษิัทย่อยเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือขอ้พิพาทยงัไม่สิน้สดุ  ทัง้นี ้ใหอ้ธิบายเฉพาะ (1) คดีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อ 
สินทรพัยข์องบรษิัทหรือบรษิัทย่อยที่มีจ  านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้กรณีที่สว่นของผูถื้อหุน้ตดิลบ ใหอ้ธิบายเฉพาะคดีที่มีจ  านวนสงูกว่ารอ้ยละ 10 ของสนิทรพัยห์มนุเวียน 
ณ วนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ (2) คดทีี่กระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั แต่ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบรษิัท โดยไม่ตอ้ง
อธิบายคดีที่เป็นสว่นหนึ่งของการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การฟ้องบงัคบัช าระหนีจ้ากลกูคา้ในกรณีที่บรษิัท 
ที่ออกหลกัทรพัยเ์ป็นสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
 ในการอธิบายขอ้พิจารณาขา้งตน้ ใหร้ะบถุึงศาลที่ก าลงัพิจารณาคดี วนัเริ่มคดี  
คู่ความและมลูคดี และความคืบหนา้ของคดี และความเห็นของผูบ้รหิารเก่ียวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
ของคดีหรือขอ้พิพาทต่อการด าเนินงานของบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย และใหร้ะบกุรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เป็นคู่ความกบับรษิัทดว้ย  
 
 8. โครงสร้างเงนิทุน 
 (1) หลกัทรพัยข์องบรษิัท 
 (ก) บรษิัทมีทนุจดทะเบียน                ลา้นบาท เรียกช าระแลว้             ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั                  หุน้ หุน้บรุมิสทิธิ                หุน้ (ถา้มี) มลูค่าหุน้ละ            บาท ภายหลงัจาก 
การเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้บรษิัทจะมีทนุช าระแลว้เพิ่มเป็น    ลา้นบาท (เฉพาะกรณีการเสนอ
ขายหุน้) 

ในกรณีที่บรษิัทมีหลกัทรพัยไ์ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยอ์ื่น ใหร้ะบุ 
ชื่อตลาดหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบยีนนัน้ดว้ย 
 (ข) ในกรณีที่บรษิัทมีหุน้ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
เช่น หุน้บรุมิสิทธิ ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัย ์เชน่ จ านวน มลูค่า และสิทธิและเงื่อนไขที่ 
แตกต่างจากหุน้สามญั ลกัษณะบคุคลที่ถือหุน้บุรมิสิทธิดงักลา่ว เป็นตน้  ทัง้นี ้หากบคุคลนัน้เป็นบคุคล 
ที่อาจมีความขดัแยง้ ใหร้ะบรุายชื่อและจ านวนที่แต่ละรายถือดว้ย 

(ค) ในกรณีที่บรษิัทมีโครงการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
ใหก้องทนุรวมเพื่อผูล้งทนุซึ่งเป็นคนต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิใน
ผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง (NVDR) ที่มีหุน้ของบรษิัทนัน้เป็นหลกัทรพัยอ์า้งอิง ใหร้ะบจุ านวน
หุน้  
พรอ้มทัง้อธิบายถึงผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้อนัเนื่องมาจากการที่กองทนุรวมหรือผูอ้อก 
NVDR ดงักลา่วไม่ใชส้ิทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้  



- 9 - 

 

18/02/48  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 (ง) ในกรณีที่บรษิัทมีหลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตั๋วเงิน หลกัทรพัย ์
แปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ใหอ้ธิบายลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัย ์ประเภทหุน้กู ้หรือตั๋วเงิน จ านวน 
และมลูค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน วนัครบก าหนดไถ่ถอน หลกัประกนั และเง่ือนไขอื่นที่เป็นสาระส าคญั เช่น  
การใหส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูห้รือตั๋วเงินก่อนครบก าหนด (put option และ call option) เป็นตน้ และการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของหุน้กูห้รือตั๋วเงินครัง้หลงัสดุ 

(จ) ในกรณีที่กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่มีขอ้ตกลงระหว่างกนั (shareholding  
agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานของบรษิัท 
โดยที่ขอ้ตกลงดงักลา่วมีบรษิัทรว่มลงนามดว้ย ใหร้ะบ ุพรอ้มทัง้อธิบายสาระส าคญัที่มีผลตอ่การด าเนินงาน
ของบรษิัท 

(2)18 ผูถื้อหุน้ 
ใหร้ะบรุายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มทัง้จ านวนหุน้ที่ถือและสดัสว่นการ 

ถือหุน้ลา่สดุ  ทัง้นี ้ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เก่ียวขอ้งกนัตามมาตรา 258 และผูถื้อหุน้ที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคมุ
เดียวกนัเป็นกลุม่เดียวกนั 

(ก)  กลุม่ผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก  
(ข)  กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย  

การจดัการ หรือการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั (เช่น มีการสง่บคุคลเขา้เป็นกรรมการที่มีอ านาจ
จดัการ (authorized director)) 

ในกรณีที่รายชื่อกลุม่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไม่แสดงถึงบคุคล 
ที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้ริง เช่น รายชื่อผูถื้อหุน้ที่แสดงไวเ้ป็น holding company หรือ nominee account  
ใหร้ะบชุื่อบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลกัที่เป็นผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิ รวมทัง้ธุรกิจหลกัของบคุคลดงักลา่วดว้ย เวน้แต่
จะมีเหตอุนัสมควรที่ท  าใหไ้ม่อาจทราบผูถื้อหุน้ที่แทจ้รงิได ้
 (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 ใหร้ะบนุโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทที่จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบาย 
ที่บรษิัทย่อยจะจ่ายใหบ้รษิัทดว้ย 
 
 9. การจัดการ 
  (1) 25 โครงสรา้งการจดัการ :  
                                     (1.1)  ใหอ้ธิบายโครงสรา้งกรรมการบรษิัทว่าประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 
ก่ีชดุ เช่น คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด 
ค่าจา้งผูบ้รหิาร เป็นตน้ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชดุ 
                                    (1.2)  ใหร้ะบรุายชื่อกรรมการ และหากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระหรือ
กรรมการในชดุอ่ืนตาม (1.1) ใหร้ะบใุหช้ดัเจน  นอกจากนี ้ใหร้ะบรุายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้
และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิัท และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 
ของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย 
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                                    (1.3)  ใหร้ะบหุลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คณุสมบตัิ และ
กระบวนการสรรหา    
                                    (1.4)  จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และจ านวนครัง้ที่กรรมการ 
แต่ละรายเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ในปีที่ผ่านมา 
                                    (1.5)  ใหร้ะบรุายชื่อและต าแหน่งของผูบ้รหิาร ผูม้ีอ านาจควบคมุ (ถา้มี) และ 
รายชื่อของเลขานกุารบรษิัท 
                                    (1.6)  ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิาร
ทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี 
ความขดัแยง้ ซึ่งมีมลูค่าเกินกว่าที่ก าหนดไวใ้นประกาศว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย 
หุน้ที่ออกใหม่ (ถา้มี) ในปีที่ผ่านมา รวมทัง้มติและความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทที่อนมุตัิใหท้  า 
รายการที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพดงักลา่ว (ถา้มี) 
                                    ทัง้นี ้ใหแ้นบขอ้มลูของกรรมการบรษิัทของบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูม้ีอ านาจควบคมุ
ของบรษิัทเก่ียวกบัวฒุิการศกึษาลา่สดุ ประวตัิการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็น
กรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)) ประสบการณห์ลกั 
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท และประวตัิการกระท าผิด รวมทัง้รายชื่อของกรรมการในบรษิัทย่อย 
ตามเอกสารแนบ และในกรณีที่กรรมการอิสระของบรษิัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั  ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
รายดงักลา่วไวด้ว้ย 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร : ใหร้ะบวุ่าวิธีการคดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา (nominating committee) หรือไม่ จ านวนกรรมการที่มาจากผูถื้อหุน้
รายใหญ่แต่ละกลุม่ (ถา้ม)ีและใหอ้ธิบายสิทธิของผูล้งทนุรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ (ใหร้ะบวุ่า 
การแต่งตัง้กรรมการใชวิ้ธีที่ผูถื้อหุน้สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการเพื่อใหผู้ใ้ด 
มากนอ้ยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ. มหาชนฯ (cumulative voting) หรือวิธีการแต่งตัง้กรรมการ 
แต่ละรายตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง)  
 (3)20 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร : ใหอ้ธิบายในประเด็นดงันี ้
              (3.1) 25 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
                                         (ก)  ใหแ้สดงค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา โดย
ใหร้ะบเุฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเท่านัน้  ในกรณีกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร          
ตาม (ข) ดว้ย  ใหแ้ยกระบคุ่าตอบแทนไวใ้น (ข) และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการรายนาย ก เท่ากบั xx บาท ในปี 25xx โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ
ซึ่งแปรตามผลการด าเนินงานของบรษิัท เป็นตน้) 

  ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นกรรมการอิสระของ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละราย 
ไดร้บัจากบรษิัทดงักลา่วในปีที่ผ่านมาดว้ย 
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(ข) ใหแ้สดงค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบรหิารและ 
ผูบ้รหิารของบรษิัทในปีที่ผ่านมา และใหอ้ธิบายลกัษณะค่าตอบแทนดว้ย (ในขอ้นี ้ค าว่า “ผูบ้รหิาร”  
ใหห้มายความว่า ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสี่รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้รหิารรายที่สีท่กุราย โดยไม่รวมถึง
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีหรือการเงินหากต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายไม่ไดอ้ยู่ในระดบัเดียวกนักบัผูบ้รหิารรายที่สี่)  

     ในกรณีที่ค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาไม่สะทอ้นค่าตอบแทนที่แทจ้รงิ  
(เช่น มีการตัง้ผูบ้รหิารใหม่จ านวนมากในปีปัจจบุนั) ใหป้ระมาณค่าตอบแทนดงักลา่วส าหรบัปีปัจจบุนัดว้ย 

    ทัง้นี ้ส  าหรบับรษิัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิัทอื่น (holding 
company) ใหแ้สดงค่าตอบแทนและจ านวนรายของกรรมการและผูบ้รหิารทกุคนของบรษิัทยอ่ย 
ที่เป็นธุรกิจหลกัในปีที่ผ่านมาตามแนวทางขา้งตน้ดว้ย 

(3.2)  ค่าตอบแทนอื่น (ถา้มี) 
ใหแ้สดงค่าตอบแทนอื่นและอธิบายลกัษณะของค่าตอบแทนนัน้ เช่น  

โครงการใหส้ิทธิซือ้หุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพแก่ผูบ้รหิาร (อธิบายหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรร 
หลกัทรพัยด์งักลา่ว และสดัสว่นการไดร้บัหุน้ของผูบ้รหิารเมื่อเทียบกบัจ านวนหุน้หรือโครงการทัง้หมด)  
รวมทัง้เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้น (3.1) 

         (4)25 การก ากบัดแูลกิจการ : ใหอ้ธิบายว่าที่ผ่านมาบรษิัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการ 
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนดหรือไม่  หากมีเรื่องใดที่บรษิัทมิไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว ใหร้ะบเุรื่องที่ไม่ปฏิบตัินัน้  
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลประกอบ  ทัง้นี ้ในการแสดงเหตผุลประกอบดงักลา่ว บรษิัทอาจเลือกใชวิ้ธีอา้งอิง 
ไปยงัค าอธิบายที่เก่ียวขอ้งในหวัขอ้อ่ืนก็ได ้

(5) การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน : ใหอ้ธิบายว่าบรษิัทมีนโยบายและวิธีการดแูล 
ผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพรต่่อสาธารณชนหรือไม่อย่างไร (เช่น การก าหนดให้
ผูบ้รหิารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และมาตรการลงโทษหากบรษิัทพบว่า มีการน าขอ้มลูภายในไปใช้
เพื่อประโยชนส์ว่นตน เป็นตน้) เพื่อใหผู้ล้งทนุเห็นภาพว่าบรษิัทมีมาตรการปอ้งกนัการที่กรรมการและ
ผูบ้รหิารใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในอย่างไร 

(6) บคุลากร : ใหแ้สดงจ านวนพนกังานทัง้หมด และจ านวนพนกังานในแต่ละ 
สายงานหลกัและในกรณีที่บรษิัทมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่างมีนยัส  าคญั หรือมีขอ้พิพาท 
ดา้นแรงงานที่ส  าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ใหอ้ธิบายเหตผุลและนโยบายในเรื่องดงักลา่ว  นอกจากนี ้ 
ใหแ้สดงผลตอบแทนรวมของพนกังานและอธิบายลกัษณะผลตอบแทนนัน้ (เช่น เป็นเงินเดือน โบนสั และ 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้) รวมทัง้อธิบายนโยบายในการพฒันาพนกังาน 
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 10.18 การควบคุมภายใน 

ใหส้รุปความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม 
ของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทและการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยว่าสามารถ
ปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิัทและบรษิัทย่อยจากการที่ผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจหรือไม่ 
และที่ผ่านมาบรษิัทมีขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในในเรื่องใดบา้ง  ถา้มี  บรษิัทไดแ้กไ้ขขอ้ 
บกพรอ่งดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้หรือไม่ เพราะเหตใุด  ทัง้นี ้หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ต่างไป
จากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในประการใด  
ใหร้ะบไุวใ้นที่นีด้ว้ย  นอกจากนี ้ใหแ้นบรายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
เอกสารแนบทา้ยแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีนีด้ว้ย  
 

 11. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี) 
  ใหอ้ธิบายลกัษณะของรายการระหว่างกนัที่ผ่านมา และนโยบายในการท ารายการ 
ระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
  (1)18 เปิดเผยรายการระหว่างกันกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปีที่ผ่านมา โดยใหร้ะบ ุ
ชื่อกลุม่บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์(เช่น เป็นบิดาของผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นบรษิัทที่ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ถือหุน้รอ้ยละสามสิบ) และเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกนั เช่น ลกัษณะ ปรมิาณ เงื่อนไขของ 
รายการระหว่างกนั อตัราดอกเบีย้ ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของรายการระหว่างกนั หรือค่าเช่าที่เกิดขึน้จรงิ 
พรอ้มทัง้แสดงราคาประเมิน หรืออตัราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบคุคลที่สาม หรือแสดงไดว่้าเป็นราคาที่เป็นธรรม  
ทัง้นี ้หากเป็นรายการระหว่างกนักบับรษิัทรว่มหรือบรษิัทย่อยที่มีผูบ้รหิาร ผู้ ถือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจ
ควบคมุของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยถื์อหุน้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละสิบจะไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ก็ได  ้
  (2) อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการดงักลา่วว่าเป็นไปเพื่อ 
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทแลว้หรือไม่ อย่างไร  ทัง้นี ้ถา้มีความเห็นของกรรมการอิสระในเรื่องดงักลา่วที่ 
แตกต่างจากมติคณะกรรมการใหเ้ปิดเผยความเห็นนัน้ดว้ย 
  (3) อธิบายมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั และใหร้ะบวุ่า 
ผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องนัน้ มสีว่นในการอนมุตัิหรือไม่ และมีการดแูลเรื่องดงักลา่วอย่างไร 
  (4) อธิบายนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
  หมายเหต ุ 

(1) หากหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัตาม (1) 
ครบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใน (1) ซ า้ในสว่นนี ้แต่ใหอ้า้งอิงไปถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง 

(2) หากบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทย่อยหรือบรษิทัรว่มรวมกนัเกินกว่า 
รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มสีิทธิออกเสียงของบรษิัทดงักลา่ว ใหอ้ธิบายเหตผุลประกอบที่ใหบ้คุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทดงักลา่วแทนการถือหุน้ของบรษิัทโดยตรงดว้ย 
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 12. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (1) งบการเงิน 
   ใหส้รุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มี 
การด าเนินงานจรงิ) โดยใหแ้สดงขอ้มลู ดงันี ้
    (ก) ใหส้รุปรายงานการสอบบญัชี 
   (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบรษิัทย่อย)  
โดยใหแ้สดงรายการและตวัเลขที่ปรากฏในตารางดงักลา่วตอ้งตรงกบัที่ปรากฏในงบการเงนิที่ผูส้อบบญัชี 
ตรวจสอบแลว้  
   (ค) ใหแ้สดงอตัราสว่นทางการเงินที่ส  าคญัที่สะทอ้นถึงฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานในธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
   หมายเหต ุ

การจดัท าประมาณการงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีนีใ้ห ้
เป็นไปตามความสมคัรใจของบรษิัท และจะจดัท าเป็นระยะเวลาใดก็ได ้แต่หากประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผย 
บรษิัทตอ้งจดัท าประมาณการดว้ยความระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจว่าสมมติฐานที่ใชจ้ดัท าประมาณการนัน้ 
สมเหตสุมผลแลว้ โดยตอ้งแสดงสมมติฐานพรอ้มทัง้ค าอธิบายไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย และในการจดัท าแบบ 
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปีในปีถดัไป บรษิัทตอ้งอธิบายว่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดขึน้จรงิ 
แตกต่างจากประมาณการที่ท  าไวอ้ย่างไร  ทัง้นี ้หากประมาณการดงักลา่วจดัท าขึน้โดยมีเหตอุนัควรทราบอยู่
แลว้ว่า สมมติฐานนัน้ไม่สมเหตสุมผล แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีดงักลา่วอาจเขา้ข่ายอนัเป็นเท็จหรือ
ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิ ซึ่งบรษิัทอาจเขา้ข่ายฝ่าฝืนมาตรา 238 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
   อนึ่ง หากบรษิัทประสงคจ์ะเปิดเผยหรือเผยแพรข่อ้มลูใดๆ ที่เก่ียวกบัแนวโนม้หรือ
ประมาณการผลการด าเนินงานของบรษิัทในเชิงตวัเลขต่อนกัวิเคราะหห์รือผูล้งทนุ บรษิัทตอ้งจดัท าและ
แสดงประมาณการดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีดว้ย 
  (2) ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    ใหอ้ธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบั ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การ 
เปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว หากบรษิัทเคยแจง้แผนการด าเนินงานหรือประมาณการงบการเงินไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู
การเสนอข่ยหลกัทรพัย ์หรือแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ใหอ้ธิบายผลการปฏิบตัิตามแผนดงักลา่วดว้ย  
นอกจากนี ้หากมีแนวโนม้หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานอย่างมี
นยัส  าคญัในอนาคตใหอ้ธิบายดว้ย  
   การวิเคราะหข์า้งตน้ ใหอ้ธิบายในช่วงปีที่ผ่านมา ส  าหรบังบการเงินในช่วง 2 ปี 
ก่อนหนา้นี ้ใหอ้ธิบายประกอบเฉพาะกรณีที่ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานดงักลา่วมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานปัจจบุนัของบรษิัทอย่างมีนยัส  าคญั  ทัง้นี ้หากบรษิัทมสีายผลิตภณัฑ์
หรือกลุม่ธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุม่ ใหอ้ธิบายผลการด าเนินการในแต่ละสายผลิตภัณฑห์รือกลุม่ธุรกิจ 
ที่มีนยัส  าคญัดว้ย 
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(3)20 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
   ใหแ้สดงค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชี ส  านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั และ
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชสีงักดั ไดร้บัจากบรษิัทและ
บรษิัทย่อย โดยใหร้ะบแุยกเป็น  

(3.1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
(3.2) ค่าบรกิารอื่น (non-audit fee) 

             การเปิดเผยค่าบรกิารอื่นใหแ้สดงขอ้มลูของค่าบรกิารอื่นที่ไดจ้่ายไปแลว้ 
ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และค่าบรกิารอื่นที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิาร 
ไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา และประเภทของการใหบ้รกิารอื่น 
                                       ทัง้นี ้บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ 
ผูส้อบบญัชสีงักดั ใหร้วมถึง 

(ก) คู่สมรสและบตุรที่ยงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอปุการะของผูส้อบบญัชี 
(ข) กิจการที่มีอ านาจควบคมุส านกังานสอบบญัชี  กิจการที่ถกูควบคมุโดย 

ส านกังานสอบบญัชี  และกิจการที่อยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี ไม่ว่าจะเป็น 
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(ค)  กิจการที่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัของส านกังานสอบบญัช ี
(ง)  หุน้สว่นหรือเทียบเท่าของส านกังานสอบบญัชี 
(จ) คู่สมรสและบตุรที่ยงัตอ้งพึ่งพิงหรืออยู่ในอปุการะของบคุคลตาม (ง) 
(ฉ) กิจการที่ผูส้อบบญัชี บคุคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอ านาจควบคมุหรือ 

มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
                    เพื่อประโยชนใ์นการพจิารณาลกัษณะของการควบคมุหรือการมีอิทธิพล 
อย่างเป็นสาระส าคญัที่จะเขา้ข่ายเป็นบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชี 
ขา้งตน้ ใหน้  านิยามตามมาตรฐานการบญัชีว่าดว้ยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการที่ 
เก่ียวขอ้งกนัมาใชบ้งัคบั 

 13. ข้อมูลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  
  ใหร้ะบขุอ้มลูอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทนุอย่างมีนยัส  าคญั   
ทัง้นี ้รายการในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีตามที่ระบขุา้งตน้เป็นเพียงรายการขัน้ต ่า โดยบรษิัท 
ยงัคงมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
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  ส่วนที ่320 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีใหเ้ป็น ดงันี ้
1.  กรรมการบรหิารทกุคนและผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุในสายงานบญัชี 

ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี พรอ้มทัง้ 
มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ช ้
ขอ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ 
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรหิารของบรษิัทหรือผูด้  ารงต าแหน่งบรหิารสงูสดุใน 
สายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด  
หรือไมข่าดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  
ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และ 
กระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี  
เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่าง 
ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี  
และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการ 
ควบคมุภายใน ณ วนัที่        ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ 
ตรวจสอบของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการ 
ควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัท 
และบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ไดร้บั
รองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้       เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนี ้
ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ          ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่
ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                
2.                                                                              
3.                                                                                                       
4.                                                                             
5.                                                                             
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ชื่อ            ต าแหน่ง             ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                            

2.  กรรมการคนอื่นของบรษิัทที่ออกหลกัทรพัยน์อกจาก 1. ใหล้งลายมือชื่อพรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิัท (ถา้ม)ี ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี พรอ้มทัง้มอบอ านาจใหบ้คุคลใดลงนามก ากบั
เอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย  โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงันี ้

“ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้  
และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบรษิัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าขอ้มลูดงักลา่ว 
ไมถ่กูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่ขา้พเจา้ได ้
สอบทานแลว้ และไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ขอ้มลูดงักลา่วไม่ถกูตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด  
หรือขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้          เป็นผูล้งลายมือชื่อ 
ก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ          ก ากบัไว ้
ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักลา่วขา้งตน้” 

                      ชื่อ             ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ* 
1.                                                                                                
2.                                                                              
3.                                                                                                       
4.                                                                             
5.                                                                             

ชื่อ            ต าแหน่ง             ลายมือชื่อ 

ผูร้บัมอบอ านาจ                                                                                                                            
  

หมายเหต ุหากในวนัที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีตอ่ส านกังาน มีเหตจุ าเป็น 
ที่ท  าใหบ้คุคลใด ยงัไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีได ้เมื่อเหตดุงักลา่ว 
หมดสิน้แลว้ บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยต์อ้งจดัใหบ้คุคลนัน้ลงลายมือชื่อทนัที เวน้แต่เหตทุี่ท  าใหบ้คุคลดงักลา่ว 
ไม่สามารถลงลายมือชื่อไดเ้กิดจากการที่บคุคลดงักลา่ว อยู่ในภาวะไม่สามารถรูผ้ิดชอบหรอืไม่สามารถ 
บงัคบัตนเองได ้เนื่องจากเจ็บป่วยทางรา่งกายหรือทางจิต บรษิัทที่ออกหลกัทรพัยไ์ม่จ าตอ้งจดัให ้
บคุคลดงักลา่วลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
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          เอกสารแนบ 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 
 

1.18  ใหแ้สดงรายละเอียดของผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ านาจควบคมุตามตาราง ดงันี ้
 
ชื่อ-สกลุ/ 
ต าแหน่ง  
(1) 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒุิ
ทางการ
ศกึษา  
(2) 

สดัสว่นการ
ถือหุน้ใน
บรษิัท (%)  

(3) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่าง 

ผูบ้รหิาร (4) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิัท/ประเภท 
ธุรกิจ (5) 

 
 
 
 

       

หมายเหต ุ (1) ส  าหรบัต าแหน่งกรรมการ ใหร้ะบปุระเภทของกรรมการดว้ย เช่น  
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับรษิัทตามที่ก าหนดในหนงัสือรบัรอง 
    (2) ใหร้ะบคุณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ โดยระบวิุชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ
และสถาบนัการศกึษา การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่และทกัษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)) 

  (3) ใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย 
(4) ใหร้ะบถุึงความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิารดว้ยกนั 

โดยความสมัพนัธท์างครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธท์างสายโลหิต ความสมัพนัธโ์ดยการสมรส 
และความสมัพนัธโ์ดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ทัง้นี ้ใหร้ะบเุฉพาะความสมัพนัธล์  าดบั บิดา 
มารดา คู่สมรส บตุร พี่นอ้ง ลงุ ปา้ นา้ อา รวมทัง้ คู่สมรส และบตุร ของบคุคลดงักลา่ว 
    (5)  ใหร้ะบปุระสบการณเ์ฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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2. ในกรณีที่ผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุรายใดด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารในบรษิัทย่อย  

บรษิัทรว่ม หรือบรษิัทที่เก่ียวขอ้งหลายบรษิัท ใหแ้สดงขอ้มลูการด ารงต าแหน่งของผูบ้รหิาร และผูม้ีอ านาจ
ควบคมุ ตามตารางดงันี ้
 

รายชื่อบรษิัท บรษิัท บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 

รายชื่อ  1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ตวัอย่าง 
นาย ก. 
นาย ข. 

 
// 
/ 

 
X 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
X 

  

หมายเหต ุ 
1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหิาร 
2. บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ

ประกาศนี ้
 

3. ประวตัิผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุ 
ในกรณีที่ผูบ้รหิารและผูม้ีอ านาจควบคมุมีลกัษณะไม่เป็นไปตามขอ้ 17 แห่งประกาศว่าดว้ย 

การขออนญุาตเสนอขายหุน้ ใหร้ะบดุว้ยว่ามีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามขอ้ใด หากไม่มี ไม่ตอ้งระบุ 
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เอกสารแนบ 2 
 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษิัทย่อย 
 

ใหแ้สดงรายชื่อกรรมการของบรษิัทย่อยตามตาราง ดงันี ้
 
รายชื่อบรษิัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ 
บรษิัท …. บรษิัท …. บรษิัท …. 

ตวัอย่าง    
นาย ก. // / / 
นาย ข. / X  
  หมายเหต ุ

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหิาร 
  2.  บรษิทัย่อย ใหห้มายถึง บรษิัทย่อยที่มีนยัส  าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
รายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ 


